
Πρακτική Άσκηση                
Φοιτητών 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. 

Αθανάσιος Σφουγγάρης 

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Όσοι έχουν κάνει έστω και 1 μήνα Πρακτική Άσκηση σε προηγούμενο έτος  

(πριν από το 2016) _ ΔΗΛΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 21.03 όσοι είστε σε αυτήν την Κατηγορία  

με επίσκεψη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα 

(ενημερώστε συμφοιτητές σας που πιθανών να έλειπαν στην παρουσίαση) 

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (4 αντίτυπα) 

 ΕΩΣ 10.05.2017 

 
(Με το που θα λάβετε την Σύμβαση  στο mail σας υπολογίστε καμιά 

βδομάδα για να πάρετε υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα σας) 



Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΧΠΠΑ 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πολύζος Σεραφείμ 

 Διοικητική Υπεύθυνη:   Στελίνα Τσιάντου 

 Στοιχεία επικοινωνίας:  

☎ 2421006381 

@ praktiki.prd @uth.gr  

Site: www.pa.uth.gr  

FB: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα 

 

 Ημέρες & ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας  

Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00 – 15.00  

 Ημέρες & ώρες κατάθεσης εγγράφων       

     Δευτέρα –Τετάρτη: 10.00 – 15.00  



Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών:  

 είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2014 – 2020), 

 

 η διάρκεια της ορίζεται σε 8 εβδομάδες (2 μήνες), 

 

 δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς της επιλογής σας, ΚΥΡΙΩΣ σε 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ και κάποιες θέσεις σε δημόσιους, 

 

 και η αμοιβή της είναι 270€/μήνα (συνεπώς 540€). 



Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης 
ΤΜΧΠΠΑ 

Βάσει της θεσμοθέτησης του Τμήματος, ισχύουν  τα 
ακόλουθα: 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

 να έχει  γραφτεί στο 6ο  και πάνω εξάμηνο 

 είναι ΔΙΜΗΝΗ, και τα επιτρεπόμενα διαστήματα είναι: 

     Ιούλιος – Αύγουστος 

 Πρακτική Άσκηση δεν κάνουν οι:  

δημόσιοι υπάλληλοι,  

στρατιωτικοί και 

όσοι έχουν κάνει έστω και 1 μήνα πρακτική άσκηση σε 
προηγούμενο έτος_ ΔΗΛΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 21.03 όσοι είστε σε 
αυτήν την Κατηγορία με επίσκεψη στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα 

 

 







Στάδια Πρακτικής Άσκησης  

 1ο Στάδιο:  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του 

Ευδόξου & ηλεκτρονική συμπλήρωση της «Αίτηση – Εγγραφή» από το 

μενού «Φοιτητές». 

 

 2ο Στάδιο:  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ_ Αναζήτηση και επικοινωνία-συμφωνία με τον φορέα:  

Είσοδος με τα στοιχεία του Ευδόξου στο www.atlas.grnet.gr και 

αναζήτηση. Μπορεί, ο φορέας που επιθυμείτε, να μην είναι στο 

ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Τον ενημερώνετε πως πρέπει να κάνει 

Εγγραφή και έπειτα Δημιουργία Θέσης και Δημοσίευσή της.  

Φορείς που δεν υπάρχουν και δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στον 

ΑΤΛΑ, δεν θα συνεργαστούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

 

 3ο Στάδιο:  

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ Είσοδος στο www.pa.uth.gr & ηλεκτρονική 

συμπλήρωση της «Καρτέλα Πρακτικής» από το μενού «Φοιτητές». 

Συμπληρώνω τη φόρμα και προσθέτω  εκεί τον κωδικό θέσης  από τον 

ΑΤΛΑ (είσοδο στον ΑΤΛΑ να σιγουρευτώ πριν συμπληρώσω) 

. 



Στάδια Πρακτικής Άσκησης  

 4ο Στάδιο: ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ 1ο έως και 3ο  στάδιο!! 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Συγκ. Τσαλαπάτα): 

 

- 2 φωτοτυπίες της Ταυτότητας  

- 2 φωτοτυπίες ασφαλιστικής ικανότητας 
https://apps.ika.gr/eInsEligibility/  

- 2  φωτοτυπίες Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία  

- να γνωρίζετε σε ποια ΔΟΥ ανήκετε. 

- 1 φωτοτυπία αναλυτικής βαθμολογίας 

- 2 φωτοτυπίες IBAN οποιασδήποτε τράπεζας, αρκεί να είναι  

      α) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ή β) να είστε το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ.  

 

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
https://apps.ika.gr/eInsEligibility/


https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ 

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/


Στάδια Πρακτικής Άσκησης  

 5ο Στάδιο:   

ΣΥΜΒΑΣΗ _ ηλεκτρονική της αποστολή στο μέιλ σας με αναλυτικές 

οδηγίες εκτύπωσης και συμπλήρωσης.  

 

 6ο Στάδιο:  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ(4)_Επιστροφή της Σύμβασης στο Γρ. 

Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να υπογραφεί από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής Ερευνών που είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ υπογραφή που θα 

μπει στη Σύμβαση καθώς είναι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ σας.  

 

 7ο Στάδιο:  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ_ της  δίμηνης Πρακτικής Άσκησης.  

 8ο Στάδιο:  

ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_14 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της 
Πρακτικής σας Άσκηση θα σας σταλεί μέιλ με τα έγγραφα  

ολοκλήρωσης που απαιτούνται προκειμένου να οδηγηθείτε στη 

φάση της πληρωμής.  

 

 

 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΤΛΑΣ (δεν διαχειριζόμαστε εμείς τον ΑΤΛΑ , έχει τηλ. επικοινωνίας στην 
σελίδα) 

 

 ΑΚΥΡΩΣΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

     (sos, πριν υπογραφτούν οι συμβάσεις) 

 

 ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (είναι  επιβάρυνση του φοιτητή) 

 

 ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ = 10.05.2017 



Πρακτική Άσκηση                
Φοιτητών 

Ευχαριστώ πολύ ! 

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 


