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Πλαίςιο Πρακτικισ 
• Ζναρξθ λειτουργίασ κεςμοφ: 1996 (Ν.2327/95, ΦΕΚ 156, Σεφχοσ Πρϊτο) 

 
• Χαρακτιρασ: κατ’ επιλογιν υποχρεωτικι, με δικαίωμα απαλλαγισ από δφο μακιματα επιλογισ 7ου, 

8ου, 9ου εξαμινου  
 

• Δικαίωμα ςυμμετοχισ:  φοιτθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τα 3 πρϊτα ζτθ ςπουδϊν και οφείλουν ςε 
αυτά ζωσ 9 μακιματα 
 

• Διάρκεια: 8 εβδομάδεσ 
 

• Περίοδοσ πραγματοποίθςθσ: 1/1- 31/10, επιλογι τθσ θμ. ζναρξθσ από το  φοιτθτι 
 

• Φορζασ Απαςχόλθςθσ & Μζλοσ ΔΕΠ που εποπτεφει τθν ΠΑ: επιλογι του φοιτθτι 
 

• Τποχρεϊςεισ φοιτθτι- παραδοτζα:  
• Βεβαίωςθ Επιτυχοφσ Ολοκλιρωςθσ ΠΑ από το Φορζα Απαςχόλθςθσ 
• Αναλυτικι Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων και Αποτελεςμάτων ΠΑ 
• Βεβαίωςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ ΠΑ από το Μζλοσ ΔΕΠ που επιβλζπει τθν ΠΑ 

 
• Οφζλθ για το φοιτθτι 

• Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ ςε κζματα τθσ επιςτιμθσ και του επαγγζλματοσ του 
Μθχανολόγου Μθχανικοφ. 
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Στόχοι του αναςχεδιαςμοφ διαδικαςιών ΠΑ 2014 
 
• Αναβάκμιςθ του τρόπου υποςτιριξθσ των φοιτθτϊν κατά τθν επιλογι φορζα 

ΠΑ. 
 

• Συποποίθςθ των διαδικαςιϊν και τρόπου επικοινωνίασ του γραφείου ΠΑ με 
τουσ φορείσ απαςχόλθςθσ, τουσ φοιτθτζσ και τα επιβλζποντα μζλθ ΔΕΠ, 
προκειμζνου:  
• Να επιταχυνκοφν οι χρόνοι ανταπόκριςθσ των φορζων ςτα αιτιματα 

φιλοξενίασ ΠΑ. 
• Να εκπλθρϊνουν ζγκαιρα οι φοιτθτζσ τισ ενδιάμεςεσ υποχρεϊςεισ τουσ και 

να ςυγκεντρϊνονται άμεςα τα τελικά παραδοτζα τουσ. 
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Δυνατότθτα Επιλογισ του Φορζα ΠΑ 

• Λίςτα Γραφείου ΠΑ (περιλαμβάνει μόνιμα ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, και πρόςφατεσ 
προςφορζσ κζςεων) 

• Φορείσ εκτόσ λίςτασ που επιλζγουν μόνοι τουσ οι φοιτθτζσ ι ςε ςυνεργαςία με το 
μζλοσ ΔΕΠ που κα επιβλζψει τθν ΠΑ τουσ 
 

Υποςτιριξθ του φοιτθτι ςτθν επιλογι φορζα και αντικειμζνου άςκθςθσ 

• υνζντευξθ διερεφνθςθσ των ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων κάκε 
φοιτθτι, προκειμζνου να επιλζξει φορζα ΠΑ που ταιριάηει ςτισ προτιμιςεισ του. 
 

• τουσ τελειόφοιτοφσ προτείνεται επιλογι φορζων: 
• ςτουσ οποίουσ μποροφν να αντλιςουν υλικό για τθ διπλωματικι τουσ εργαςία 
• που ενδιαφζρονται να τουσ απαςχολιςουν επαγγελματικά μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ΠΑ 
 
• Οι φοιτθτζσ υποςτθρίηονται επίςθσ ςτθν διαμόρφωςθ του Βιογραφικοφ θμειϊματοσ 

τουσ, το οποίο αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο φορζα απαςχόλθςθσ μαηί με το αίτθμα 
ΠΑ. 
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Φορείσ Φιλοξενίασ ΠΑ 

• Λόγω των ποικίλων αντικειμζνων που καλφπτουν οι ςπουδζσ του Μθχανολόγου Μθχανικοφ είναι 
μεγάλο το εφροσ  των ςυνεργαηόμενων φορζων ΠΑ 
 Βιομθχανίεσ (όλο το φάςμα)  

 Σεχνικζσ- Καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ (Δόμθςθ, ενζργεια, υδραυλικά ςυςτιματα, κλπ)  

 Εταιρείεσ εμπορίασ - καταςκευισ ςφγχρονων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν (θλεκτρονικά, ρομποτικά ςυςτιματα, κλπ)  

 Σεχνικά γραφεία  

 Εταιρείεσ υμβοφλων  

 Οργανιςμόσ Λιμζνοσ (Πειραιϊσ , Ελευςίνασ, κλπ) 

 Ναυτιλιακζσ εταιρείεσ  

 Κτθματομεςιτικζσ - Εκτίμθςθσ Ακινιτων/ Βιομθχανικοφ Εξοπλιςμοφ  

 Χρθματιςτθριακζσ Εταιρείεσ  

 Σράπεηεσ  

 Φαρμακευτικζσ εταιρείεσ  

 Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ, ΕΑΒ  

 Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ , ΔΕΗ  

 Εκνικό Ίδρυμα Ερευνϊν 

 

• Σο 2014 πραγματοποιικθκαν πρακτικζσ τθσ χολισ ςε 21 φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. 
 

• Η ςυνεργαςία με φορείσ διαφορετικισ κλίμακασ, κακϊσ και με φορείσ ςτουσ οποίουσ δεν ζχει 
πραγματοποιθκεί ΠΑ  ςτο παρελκόν, κζτει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςε ότι αφορά το ςυντονιςμό 
εκπόνθςθσ τθσ ΠΑ των φοιτθτϊν.  
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Συνεργαςία με τουσ Φορείσ Απαςχόλθςθσ ΠΑ  

• Αίτθμα φιλοξενίασ ΠΑ διαβιβάηεται θλεκτρονικά ςτο Φορζα. 
ε αυτό περιγράφεται 
• Σο κακεςτϊσ εκπόνθςθσ ΠΑ τθσ χολισ 
• Σα ςτοιχεία του φοιτθτι και το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο 

ςτο οποίο επικυμεί να απαςχολθκεί 
Επιςυνάπτεται 
• Σο βιογραφικό του φοιτθτι προκειμζνου ο φορζασ να 

διαπιςτϊςει το προφίλ του φοιτθτι και να τον καλζςει 
ςε ςυνζντευξθ 

 
• Υποχρεώςεισ-Παραδοτζα Φορζα  

Με τθν ζναρξθ τθσ ΠΑ ο φορζασ λαμβάνει θλ. Μινυμα που 
περιλαμβάνει  
• Σθ Βεβαίωςθ Εκπόνθςθσ ΠΑ τθσ χολισ 
• Σο Παρουςιολόγιο φοιτθτι  
• Σο Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ Φοιτθτι 
• Τπόδειγμα τθσ Βεβαίωςθσ Επιτυχοφσ Ολοκλιρωςθσ 
τα οποία πρζπει να παραδϊςει ςτο φοιτθτι με τθ λιξθ τθσ 
ΠΑ 
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Συνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ 

• Με τθν ζναρξθ τθσ ΠΑ λαμβάνουν θλεκτρονικό μινυμα με 
αναλυτικζσ οδθγίεσ για όλα τα βιματα και τισ υποχρεϊςεισ 
τθσ ΠΑ (ζκδοςθ ΙΚΑ-ΑΜΑ, παραδοτζα ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι, κλπ). 
 

• Με τθ λιξθ τθσ ΠΑ λαμβάνουν υπενκφμιςθ για τα 
παραδοτζα. 
 

• Για τθν Αςφάλιςθ τουσ υποχρεοφνται να αποςτείλουν  
θλεκτρονικά ςαρωμζνα,  τθν θμζρα ζναρξθσ ΠΑ το Ζντυπο 
ΙΚΑ –ΑΜΑ και τθν θμζρα λιξθσ τθσ ΠΑ, τθ Βεβαίωςθ 
Επιτυχοφσ Ολοκλιρωςθσ Φορζα.  
 

• Για τθν Απαλλαγι Μακθμάτων, ενθμερϊνονται θλεκτρονικά 
για να παραλάβουν από το γραφείο ΠΑ τα ςχετικά ζντυπα 
που πρζπει να προςκομίςουν ςτθ Γραμματεία τθσ χολισ. 
 

• Για τθν Αποηθμίωςθ τουσ, ενθμερϊνονται θλεκτρονικά, για 
να τθν παραλάβουν από τισ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ. 
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Αποτελζςματα 

• Φοιτθτζσ ςτο πλαίςιο τθσ ΠΑ, είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτο 
Φορζα, με ςυνζπεια να εξαςφαλίςουν τθν άμεςθ επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ μετά τθ 
λιψθ του πτυχίου τουσ. 

• Φοιτθτζσ, με τθν κακοδιγθςθ των μελϊν ΔΕΠ που επζβλεπαν τθν ΠΑ τουσ, είχαν τθν ευκαιρία 
να ςυμμετάςχουν ςε επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ πάνω ςτο αντικείμενο απαςχόλθςθσ τουσ. 

 

• Η ςυςτθματικι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των φοιτθτϊν, διευκόλυνε τθν ταχφτερθ 
ολοκλιρωςθ του ακαδθμαϊκοφ και οικονομικοφ ςκζλουσ τθσ πρακτικισ τουσ. 

• Αυξικθκε ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για να 
πραγματοποιιςουν ΠΑ το 2015. 
 

• Αυξικθκε ο αρικμόσ των κζςεων που προςφζρονται από τουσ φορείσ, με τουσ οποίουσ 
ςυνεργάηεται ιδθ το γραφείο ΠΑ. 

• Πολλοί νζοι φορείσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για ζναρξθ ςυνεργαςίασ με τθν ΠΑ τθσ χολισ 
μασ, προςφζροντασ κζςεισ που καλφπτουν νζα αντικείμενα απαςχόλθςθσ. 
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