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Σκοπιμότητα - Αναμενόμενο Αποτελέσματα - Άμεσα Ωφελούμενοι

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) σκοπεύει στην επίτευξη της αμφίδρομης
επικοινωνίας μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου, αλλά και στη σύνδεση
θεωρίας και πράξης. Ειδικότερος στόχος είναι η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης και η
ανάπτυξη δεξιοτήτων στο επαγγελματικό πεδίο μέσα από τη διαδικασία της πρακτικής
εξάσκησης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις
οργανωτικές, διοικητικές και διδακτικές απαιτήσεις του μελλοντικού τους εργασιακού
χώρου, η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και η αξιοποίηση στην πράξη των γνώσεων
και δεξιοτήτων που έχουν αποκομίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ειδικότερα, οι
φοιτητές/τριες μέσω του ΠΠΑ θα γνωρίσουν τις συνθήκες εργασίας, θα διερευνήσουν τις
προσωπικές και κοινωνικές παραμέτρους του εργασιακού πεδίου. Επιπλέον θα έχουν μία
διαρκή εποπτεία των τάσεων της αγοράς και των αντίστοιχων προαπαιτούμενων δεξιοτήτων
καθώς και των διαφόρων αντικειμένων/του επαγγελματικού χώρου, ώστε οι φοιτητές/τριες
να επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τα περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό επίπεδο.
Από τις παραπάνω δράσεις άμεσα ωφελούμενοι είναι όχι μόνο οι φοιτητές/τριες αλλά
και το σχολείο, η ενορία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και ευρύτερα η κοινωνία. Οι
φοιτητές/τριες μέσω του ΠΠΑ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σε
αναγνωρισμένους φορείς με σημαντικό έργο και, κατόπιν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών, κοινοτικών και εκκλησιαστικών
οργανισμών και ιδρυμάτων.
Το έμμεσο αποτέλεσμα του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι πολυσχιδές και
σημαντικό. Το πεδίο δράσης του ΠΠΑ σχηματοποιείται στο τρίπτυχο Σχολείο - Τοπική
Κοινωνία- Εκκλησιαστική Κοινότητα σύμφωνα με τον προσανατολισμό του ΠΠΣ του
Τμήματος Θεολογίας. Ο ευρύτερος λοιπόν στόχος είναι αφενός η ανάπτυξη συνθηκών
διεπιστημονικής προσέγγισης και καινοτομίας στη λειτουργία του ΠΠΣ και αφετέρου η
συγκρότηση δικτύων συνέργειας (Πανεπιστήμιο, δημόσιοι και ιδιωτικοί, εκκλησιαστικοί και
άλλοι οργανισμοί και φορείς, ΜΚΟ κ.τ.λ.) με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με
το εργασιακό πεδίο.

2.

Γενικές Πληροφορίες για τo ΠΠΑ μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Από το 2016, το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΑΠΘ»
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από
Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Η
Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Θεολογίας υλοποιείται από το 2009 και εντάσσεται στο
Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
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Το ΠΠΑ μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Θεολογίας

Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί ως μάθημα επιλογής στο Πρόγραμμα Σπουδών του
Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ με κωδικό μαθήματος 9999 «Πρακτική Άσκηση», αντιστοιχεί σε 10
ECTS, εντάσσεται στο Η΄ εξάμηνο σπουδών, βαθμολογείται και συμμετέχει στη λήψη πτυχίου
(τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων για την Πρακτική Άσκηση με απόφαση ΓΣ: αρ. 22/05-072018).
Έχει διάρκεια 2 μήνες πλήρους απασχόλησης στους συνεργαζόμενους φορείς
υποδοχής (σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου). Πραγματοποιείται
υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ ή Ε.ΔΙ.Π.
και εντάσσεται στο προβλεπόμενο πλαίσιο υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
της ΠΑ του ΑΠΘ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ είναι
μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, το οποίο έχει οριστεί με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.

4.

Δυνατότητα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής

Στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μπορούν να συμμετέχουν μόνο
προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος, οι οποίοι βρίσκονται στο 8 ο εξάμηνο σπουδών
(ή επί πτυχίω εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων που δικαιούται
το Τμήμα), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει το Τμήμα.
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών (αποφάσεις ΓΣ: αρ. 13/02.03.2017
και αρ. 22/05-07-2018) για τη συμμετοχή τους στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης είναι:
1. Να βρίσκονται στο 8ο Εξάμηνο των Σπουδών τους είτε επί πτυχίω (εάν δεν εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από τους φοιτητές του 8ου Εξαμήνου ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός
των θέσεων που δικαιούται το Τμήμα)
2. Να είναι σε ηλικία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις απόκτησης των δεξιοτήτων
που προσφέρει η Πρακτική Άσκηση (προτεραιότητα έχουν οι νεότεροι/νεότερες σε
ηλικία)
3. Σε όσους πληρούν τα παραπάνω, τα επιπλέον κριτήρια είναι:
1. Α. Αριθμός περασμένων μαθημάτων: x 10 (max 500)
2. Β. Μέσος Όρος Βαθμολογίας: x 20 (max 200)
3. Γ. Συναφή μαθήματα με την κατεύθυνση επιλογής : x 150 ή 100 (max 300)

Ως συναφή λογίζονται τα μαθήματα ανά κατεύθυνση επιλογής:
α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (προσμετρώνται τα 2 από τα 3)
404 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
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608 Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ
704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
β. ΕΝΟΡΙΑ (προσμετρώνται τα 2 από τα 3)
504 Ποιμαντική Θεολογία
503 Λειτουργική
704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (προσμετρώνται και τα 3)
306 Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
405 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας
604 Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
Στο Πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες που φοιτούν
στο Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να
συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μόνο μία φορά.
Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει μία φορά για Πρακτική Άσκηση μέσω
Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στο ίδιο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, ακόμη και αν φοιτούν σε διαφορετικό Τμήμα.

5.

Αιτήσεις φοιτητών/τριών - Επιλογή - Ενστάσεις

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο και σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες, που καθορίζει το Τμήμα, και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ. Η επιλογή των
φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος (απόφαση ΓΣ:
αρ. 05/30.11.2017), ενώ μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (στην ιστοσελίδα του
Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ) οι φοιτητές/τριες που
δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν (ή να
αποστείλουν ηλεκτρονικά) το ειδικό έντυπο ένστασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις
εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει το Τμήμα
(απόφαση ΓΣ: αρ. 05/30.11.2017).

6.

Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα

Οι φοιτητές/τριες, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις
οδηγίες που δίδονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ (βλ. οδηγίες στο σύνδεσμο:
https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf )
Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται τα παρακάτω παραδοτέα για κάθε
ασκούμενο/η:
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1. Απογραφικό δελτίο εισόδου: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η στις δέκα
(10) πρώτες ημέρες της Πρακτικής Άσκησης σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ.
2. Έντυπο Ε3.5 έναρξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας Υποδοχής
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και να το αποστείλει στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (praktiki@auth.gr) ή ταχυδρομικά ή να
παραδοθεί μέσω του/της ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζει
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο Φορέας
Υποδοχής ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες έναρξης της
Πρακτικής Άσκησης.
3. Δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα των υπογεγραμμένων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας:
τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας οφείλει να τα αποστείλει ο Φορέας Υποδοχής στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ είτε ταχυδρομικά είτε να παραδοθούν μέσω
του/της ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που ορίζει το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο Φορέας Υποδοχής
ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες έναρξης της Πρακτικής
Άσκησης.
4. Εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ημερολόγιο: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η
στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ υποχρεωτικά στο τέλος κάθε
εβδομάδας.
5. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος από τον/την ασκούμενο/η:
συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο ΠΣ
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ, στις δεκαπέντε (15) πρώτες ημέρες μετά
τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
6. Απογραφικό δελτίο εξόδου: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η στις
δεκαπέντε (15) πρώτες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης σε ειδική
φόρμα, που υπάρχει στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ.
7. Έντυπο Ε3.5 λήξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας Υποδοχής στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της
Πρακτικής Άσκησης και να το αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
ηλεκτρονικά (praktiki@auth.gr) ή ταχυδρομικά ή να παραδοθεί μέσω του
ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης ΑΠΘ Για τις ημερομηνίες ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνεται ηλεκτρονικά,
μαζί με όλες τις λεπτομέρειες λήξης της Πρακτικής Άσκησης.
8. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος και Ασκούμενου/ης από το Φορέα
Υποδοχής: συμπληρώνεται από το Φορέα Υποδοχής σε ειδική φόρμα, που υπάρχει
στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ και η οποία αποστέλλεται στο Φορέα
Υποδοχής ηλεκτρονικά.
9. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Φορέα Υποδοχής και Ασκούμενου/ης από τον επόπτη
μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ: συμπληρώνεται από το μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, που έχει οριστεί ως
επόπτης για τον ασκούμενο/η, σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ και η οποία αποστέλλεται στον επόπτη ηλεκτρονικά. Η
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είσοδος στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ πραγματοποιείται με τη
χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.
10. Εκτός από τα παραπάνω παραδοτέα δεν έχουν οριστεί επιπλέον παραδοτέα για
την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

7.

Διάρκεια, ωράριο και Περίοδοι Πρακτικής Άσκησης

Το ΠΠΑ έχει διάρκεια δύο μήνες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή το εβδομαδιαίο
ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο Φορέα
Υποδοχής, και είναι 30 - 40 ώρες την εβδομάδα. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε
καθορισμένες περιόδους που έχει θέσει το Τμήμα και πιο συγκεκριμένα τους μήνες
Φεβρουάριο - Απρίλιο. Οι μήνες δύναται να αλλάζουν, για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε
περίπτωση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ ανακοινώνει τις περιόδους Πρακτικής
Άσκησης στην ιστοσελίδα του στις αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους.

8.

Επιλογή Φορέα Υποδοχής

Κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με τον/την
Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης (για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής, κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται
είτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η Πρακτικής Άσκησης είτε στο Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης ΑΠΘ). Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες από το Φορέα Υποδοχής θέσεις
Πρακτικής Άσκησης είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών εφαρμόζονται τα
κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των φοιτητών (βλ. «Ποιοι μπορούν να
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;»). Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε
άλλη πόλη εκτός της Θεσσαλονίκης (αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον/ην Επιστημονικά
Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος). Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν
καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Σημείωση: Ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι,
κλπ).

9.

Σύμβαση

Κάθε φοιτητής/τρια με την έναρξη της Πρακτικής του/της Άσκησης υπογράφει στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
ΑΠΘ, ο οποίος είναι και ο εργοδότης του/της. Ο Φορέας στον οποίο πραγματοποιεί την
Πρακτική του/της Άσκηση είναι μόνο Φορέας Υποδοχής και δεν έχει καμία σχέση εργασίας με
το/τη φοιτητή/τρια.
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10.

B4.2 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Ασφάλιση Φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Ο/Η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζεται κάθε μήνα
για το 1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού
ατυχήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2817/2000, παρ. 8, άρθρο 14, εγκ. ΙΚΑ
47/20.6.2000 και Ν. 3232/2004, παρ. 10, άρθρο 15). Η ασφάλιση κάθε φοιτητή/τριας από την
Πρακτική του/της Άσκηση δεν ακυρώνει άλλη ασφάλισή του/της, είτε άμεσης είτε έμμεσης
από τους γονείς του/της. Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο
υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή
επί του μηνιαίου ποσού 1011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο
από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση του/της φοιτητή/της. Στην περίπτωση που
κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν διαθέτει κάποια ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
τότε η ασφάλιση που πρέπει να πληρωθεί στο ΙΚΑ αντιστοιχεί σε 7,45%, δηλαδή σε 75 ευρώ
περίπου μηνιαίως.

11.

Άδειες

Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάζει 1 ημέρα / μήνα κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής του/της Άσκησης. Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν λόγους υγείας,
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις). Ο/Η ασκούμενος/η μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
ημέρες απουσίας είτε τμηματικά είτε συνολικά. Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία
του/της 2 ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ με email (praktiki@auth.gr)
και φυσικά τον Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής απουσιάζει
από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο
ακύρωσης της σύμβασης.

12.

Ορκωμοσία

Ο/Η ασκούμενος/η δεν μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής του/της Άσκησης, αφού η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος
Σπουδών. Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του/της υποχρεώσεις και να
μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

13.

Πληρωμή

Η μικτή αμοιβή του/της φοιτητή/τριας (καθαρή αμοιβή και ασφάλιση) καθορίζεται από
το εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η πληρωμή του/της ασκούμενου/η γίνεται εφάπαξ
περίπου ενάμιση μήνα μετά το πέρας της Πρακτικής του/της Άσκησης: α) μετά τον έλεγχο
από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το Πρόγραμμα (βλ. παραδοτέα στο «Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα»), και β) αφού έχει αποστείλει ο/η Επιστημονικά
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B4.2 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Υπεύθυνος/η Τμήματος τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των φοιτητών/τριών στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ, όπου βεβαιώνει την πίστωση των ECTS. Η πληρωμή γίνεται με
κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ με το έντυπο «Ατ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Στις αρχές του επόμενου έτους του/της αποστέλλεται
ηλεκτρονικά η βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική του/της δήλωση.

14.

Βεβαίωση Συμμετοχής

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης κάθε ασκούμενος/η, λαμβάνει ειδοποίηση από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ για να παραλάβει την υπογεγραμμένη σύμβασή του/της και
μία βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
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