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2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) της ΠΑ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Καθηγητής 
Αλέξανδρος Κοκκάλης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες του 8ου και του 
10ου εξαμήνου του Τμήματος για το επικείμενο της έναρξης της ΠΑ του Τμήματος. 
Παράκληση, όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες να διαβάσουν προσεκτικά τα παρακάτω και να 
εγγραφούν στο e-class του μαθήματος, ώστε να ενημερώνονται. Η εγγραφή στο e-class δεν 
συνεπάγεται καμία δέσμευση σήμερα. 
 
1. Η ΠΑ είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής, (μαζί με τα Αγγλικά). Έχει 3 ECTS, τα οποία δεν 

προσμετρώνται στα 300 της λήψης Διπλώματος.  

2. Η ΠΑ, ως κανονικό μάθημα, θα έχει εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η καθαυτού παραδοσιακή 

ΠΑ θα υλοποιηθεί αποκλειστικά και αυστηρά κατά τους καλοκαιρινοί μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο (διάρκεια 2 μήνες: 1/7/2022 ως 31/8/2022). 

3. Οι φοιτητές/τριες θα μεριμνήσουν ώστε να βρουν Φορείς (Εργοδότες) στους οποίους 

θα ασκηθούν το καλοκαιρινό δίμηνο. Αυτό αποτελεί αποκλειστική τους ευθύνη και 

προαπαιτούμενο συμμετοχής στο μάθημα. Οι Εργοδότες δεν μπορεί να είναι στενοί 

συγγενείς τους. 

4. Στη διάρκεια της θερινής ΠΑ, οι Φορείς στους οποίους ασκούνται, θα πρέπει να 

υποβάλλουν εμπρόθεσμα και αρμοδίως τα έγγραφα Εργάνης Ε3.5 έναρξης και διακοπής 

ΠΑ, ως και την αξιολόγησή του/της ασκούμενου/ης.  

5. Οι φοιτητές/τριες θα υποβάλουν αρμοδίως τις αιτήσεις τους, όταν ανακοινωθεί η 

προθεσμία σε μεταγενέστερη Ανακοίνωση. Λεπτομέρειες αναγράφονται στον νέο 

αναρτημένο Κανονισμό ΠΑ στην ιστοσελίδα μας. 

6. Η ΠΑ αφορά μόνον εντός της Ελλάδας (πχ όχι στην Κύπρο). Υπάρχει άλλη ανάλογη δράση 

για ΠΑ εκτός Ελλάδας, αλλά όχι η παρούσα. Στην ανάλογη δράση του εξωτερικού ΔΕΝ 

είναι αρμόδιος ο καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης. Όσοι έχουν συμμετέχει σε ΠΑ εντός 

Ελλάδας στο παρελθόν δεν μπορούν να συμμετέχουν ξανά. 

7. Η ΠΑ για το καλοκαίρι του 2022 προκηρύσσεται για 70 + 7 θέσεις. Οι 70 είναι κανονικές 

και το 10% αυτών επιλαχούσες, δηλαδή, αυτές υλοποιούνται εφόσον κάποια από τις 

κανονικές ακυρωθεί. 

8. Κριτήρια on/off, εμπρόθεσμη συμπλήρωση της αίτησης, συγκεκριμένο εξάμηνο 

φοίτησης (2022: 8ο και 10ο εξάμηνο), εξασφάλιση Φορέα από φοιτητή/τρια στον οποίο 

θα γίνει η θερινή ΠΑ. Απόλυτη αποδοχή των όρων του Κανονισμού ΠΑ του Δ.Π.Θ. Η 

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις ΔΕΝ έχει βγει ακόμα. Όταν θα βγει θα έχει και εύλογη 

προθεσμία (πχ 15 μέρες). 

9. Ακαδημαϊκά κριτήρια: η (χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ) ΠΑ προκηρύσσεται κάθε 

χρονιά για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (2022: 70). Εάν το ενδιαφέρον όσων πληρούν 
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τα κριτήρια on/off υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων, τότε προηγούνται όσοι/ες 

φοιτητές/φοιτήτριες, κατά τη λήξη της προθεσμίας, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Στην περίπτωση ίσου αριθμού μαθημάτων 

προηγούνται όσοι/ες, στα επιτυχώς ολοκληρωμένα μαθήματα, συγκεντρώνουν 

περισσότερα ECTS.  Στην περίπτωση εκ νέου ισοβαθμιών προηγούνται όσοι/ες 

συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μ.ο. βαθμολογίας περασμένων μαθημάτων. Τυχόν 

υπεράριθμοι, και έως αριθμού 10% των προκηρυχθείσων θέσεων, θεωρούνται 

επιλαχόντες και θα αντικαταστήσουν τυχόν ακυρώσεις που θα προκύψουν από τους 

επιλεγέντες φοιτητές/τριες. Συνεπώς, για το καλοκαίρι του 2022, οι επιλαχούσες θέσεις 

είναι 7. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πρόεδρός της είναι 

ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μποτζώρης, Μέλη ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ιωάννης Δόκας και ο Επίκουρος Καθηγητής Αχιλλέας Σαμαράς. Αναπληρωματικά μέλη ο 

Καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Ρουσάκης. 

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν αρμοδίως εντός 5 ημερών από την ανάρτηση 

των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις κρίνονται από την Επιτροπή Ενστάσεων. Πρόεδρός 

της είναι ο Καθηγητής Άγγελος Πρωτοπαπάς, Μέλη οι Καθηγητές Κοσμάς Σίδερης και 

Νίκος Κλήμης. Αναπληρωματικά μέλη ο Καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης και οι 

Αναπληρωτές Καθηγητές Ιωάννης Δόκας και Θεόδωρος Ρουσάκης. 

10. Θα ακολουθήσει 3η ανακοίνωση με τις προθεσμίες. Η παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο 

για την έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερομένων, κυρίως ως προς το να βρουν 

Φορέα. Οι Φορείς θα πρέπει να εγγραφούν στον ΆΤΛΑ΄ και να ανοίξουν θέση για το ΔΠΘ 

για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από 1/7/2022 ως 31/8/2022. Οτιδήποτε 

διαφορετικό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της θέσης. 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος 

Καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης 

 


