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ΣΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

(για θοιηηηέρ πος θα πάποςν πηςσίο ηεσνολογικήρ εκπαίδεςζηρ) 
 
 

Α. Πποϋποθέζειρ ανάληψηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

 
Γηα λα αλαιάβνπλ νη θνηηεηέο ηελ εθπόλεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΠΑ) πξέπεη:  

 λα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 8
ν
 Δμάκελν Σπνπδώλ 

 λα έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) ηα 2/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεκάησλ, δειαδή 26 
καζήκαηα 

 λα έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ 12 από ηα αθόινπζα 15 καζήκαηα εηδηθόηεηαο: 
 1. Απνηππώζεηο – Φαξάμεηο (3ν εμάκελν) 
 2. Τνπνγξαθηθά Γίθηπα θαη Υπνινγηζκνί (3ν εμάκελν) 
 3. Γεληθή θαη Μαζεκαηηθή Φαξηνγξαθία (2ν εμάκελν) 
 4. Θεκαηηθή Φαξηνγξαθία (3ν εμάκελν) 
 5. Τνπνγξαθηθέο Αζθήζεηο Υπαίζξνπ (6ν εμάκελν) 
 6. Φσηνγξακκεηξία Ι (3ν εμάκελν) 
 7. Γνξπθνξηθόο Δληνπηζκόο (5ν εμάκελν) 
 8. Φσηνγξακκεηξία ΙΙ (4ν εμάκελν) 
 9. Τειεπηζθόπεζε (5ν εμάκελν) 
10. Κηεκαηνιόγην (5ν εμάκελν) 
11. Οδνπνηία Ι (Γεσκεηξηθόο Σρεδηαζκόο) (4ν εμάκελν) 
12. Υδξαπιηθά Σπζηήκαηα (5ν εμάκελν) 
13. Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ & Υπνζηήξημε Φσξηθώλ Απνθάζεσλ (5ν εμάκελν) 
14. Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (4ν εμάκελν) 
15. Γεσδαηηηθέο Τνπνγξαθηθέο Δθαξκνγέο (7ν εμάκελν) 

 
Οη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ηζρύνπλ γηα εθπόλεζε ΠΑ είηε ζην Γεκόζην είηε ζε ηδησηηθό θνξέα.  

 
Β. Γιαδικαζία εκπόνηζηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ ζηον Ιδιωηικό Σομέα  

 
Πεπίοδορ διεξαγωγήρ: Η ΠΑ ζηνλ Ιδησηηθό Τνκέα κπνξεί λα μεθηλήζεη νπνηεδήπνηε κέζα ζην έηνο (κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη δηαξθεί έμε ζπλερόκελνπο 
κήλεο.  
 
Δύπεζη θέζηρ: Οη θνηηεηέο αλαδεηνύλ θαηά θαλόλα νη ίδηνη ηνλ θνξέα. Ο θνξέαο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα 
αληηθείκελα ηνπ Τκήκαηνο θαη λα δηαζέηεη άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επνπηεία ηνπ θνηηεηή-ηξηαο, ην νπνίν πξέπεη λα 
είλαη Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ή Πνιηηηθόο Μεραληθόο.  
 
Γιαδικαζία έναπξηρ:  
Πξνζνρή: Καηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο ζπκβαίλεη ζπρλά νη θνηηεηέο-ηξηεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε έλαξμεο ΠΑ, 
πξηλ θαηαηεζνύλ ζηε Γξακκαηεία νη βαζκνί καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη. Σηελ πεξίπησζε απηή ε 
αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη ζα ρξεηαζηεί λα ππνβιεζεί λέα. 
 
Οη θνηηεηέο ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο: 

1. Αίηεζε Έλαξμεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Ένηςπο Αίηηζηρ Έναπξηρ καηά ISO) θαη ην ζπλνδεπηηθό έληππν 
(Ένηςπο ΠΑ-1). Η εκεξνκελία έλαξμεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο κεηά ηελ εκέξα πνπ ζα 
ππνβιεζεί ε αίηεζε ζηε Γξακκαηεία. 

2. Βεβαίσζε απνδνρήο από ηνλ θνξέα (Ένηςπο ΠΑ-2) ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν 
εθπξόζσπν ηνπ θνξέα. Πξνζνρή: Σηε βεβαίσζε πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα πεδία ηνπ Δληύπνπ 
ΠΑ-2 θαη λα ππάξρεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή. 

 
Οη αηηήζεηο ζπγθεληξώλνληαη, ειέγρεηαη εάλ ηθαλνπνηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο έλαξμεο θαη εμεηάδνληαη από ηελ 
Δπηηξνπή Πξαθηηθήο ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο (κέζνο απαηηνύκελνο ρξόλνο: δέθα εκέξεο). Οη θνηηεηέο 
απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα απνηειέζκαηα.  
 
Δθόζνλ ε αίηεζε εγθξηζεί ν θνηηεηήο-ηξηα: 
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1. Πξνζθνκίδεη ζηε Γξακκαηεία ηε ζύκβαζε (Ένηςπο ΠΑ-3: Σύμβαζη για ΠΑ ζηον Ιδιωηικό Τομέα) 
ζπκπιεξσκέλε ζε ηξία αληίηππα, ηα νπνία αθνύ πξώηα έρεη ππνγξάςεη ν ίδηνο-ηα ηα έρεη δώζεη ζην θνξέα 
γηα λα ηα ππνγξάςεη θαη απηόο θαη λα ηα ζθξαγίζεη. Πξνζνρή: Η εκεξνκελία έλαξμεο πνπ ζα αλαγξαθεί ζηε 
ζύκβαζε κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ εγθξίζεθε λα μεθηλήζεη ή λα είλαη κεηαγελέζηεξε 
απηήο (όρη όκσο Σάββαην, Κπξηαθή ή αξγία) εθόζνλ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα λα δεισζεί ε ΠΑ 
ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο (βι. κεζεπόκελν βήκα ζην εδάθην 3).  

2. Παξαιακβάλεη από ηε Γξακκαηεία ζε ρξόλν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί ηα δύν αληίηππα ηεο ζύκβαζεο 
ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο (κέζνο απαηηνύκελνο ρξόλνο: 2-3 εκέξεο). Πξνζνρή: Οη 
ζπκβάζεηο πξέπεη λα ππνγξαθνύλ έγθαηξα από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνύλ νη 
πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην επόκελν βήκα (εδάθην 3).  

3. Κξαηά ην έλα αληίηππν ηεο ζύκβαζεο θαη παξαδίδεη ην άιιν ζηνλ θνξέα. Τνλ ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα 
δειώζεη ηελ έλαξμε ηεο ΠΑ ζε όζεο ππεξεζίεο εκπιέθνληαη (ελδεηθηηθά: ΙΚΑ, ΟΑΔΓ, Δπηζεώξεζε 
Δξγαζίαο), εληόο ησλ εθάζηνηε ηζρπόλησλ πξνζεζκηώλ. Πξνζνρή: Σε θάπνηεο από ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο 
ε ΠΑ πξέπεη λα δεισζεί ην αξγόηεξν ηελ εκέξα έλαξμεο. Γηα ηηο εθπξόζεζκεο δειώζεηο πξνβιέπνληαη 
ζεκαληηθά πξόζηηκα.  

4. Δθπνλεί ηελ εμάκελε ΠΑ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζύκβαζε. Καηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο 
ζπκπιεξώλεη ζε εβδνκαδηαία βάζε ζε ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή ην «Βηβιίν Πξαθηηθήο Άζθεζεο» 

 
Γιαδικαζία λήξηρ:  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ΠΑ ν θνηηεηήο-ηξηα: 

Α.  Απνζηέιιεη κε e-mail ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο ην ςεθηαθό αξρείν ηνπ «Βηβιίνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο» (ζε 
κνξθή Word ρσξίο ππνγξαθέο). Έξρεηαη ζε επαθή κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ΠΑ πξνθεηκέλνπ λα 
βαζκνινγεζεί ε ΠΑ. Θα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην επόκελν βήκα (Β).  

Β.   Αθνύ έρεη παξνπζηάζεη ηελ ΠΑ ζηελ Δπηηξνπή ΠΑ, ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο:  
1. Αίηεζε Λήμεο ηεο ΠΑ (Ένηςπο ΠΑ-4)  
2. Βεβαίσζε εθπόλεζεο ΠΑ - Έθζεζε επόπηε (Ένηςπο ΠΑ-5) ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε 
3. Έθζεζε ηνπ αζθνύκελνπ (Ένηςπο ΠΑ-6) 
4. Σπκπιεξσκέλν ην «Βηβιίν Πξαθηηθήο Άζθεζεο» ζε έληππε κνξθή κε πξσηόηππεο ππνγξαθέο (γηα 

Πξαθηηθέο Αζθήζεηο πνπ άξρηζαλ από 9/2016 θαη κεηά). 
5. Παξαζηαηηθά ηνπ ΙΚΑ από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο (1%) γηα όιεο ηηο εκέξεο απαζρόιεζεο (25 εκέξεο γηα θάζε έλαλ από ηνπο έμη κήλεο). 

 
Γ. Γιαδικαζία εκπόνηζηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ ζηο Γημόζιο 

 
Πεπίοδορ διεξαγωγήρ: Η ΠΑ ζην Γεκόζην Τνκέα γίλεηαη θαηά θαλόλα ζε δύν ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο: 
α) 1 Απξηιίνπ κε 30 Σεπηεκβξίνπ,   β) 1 Οθησβξίνπ κε 31 Μαξηίνπ 
 
Δύπεζη θέζηρ: Οη ζέζεηο γηα ΠΑ ζην Γεκόζην γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο θνηηεηέο, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ 
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο, ηξεηο πεξίπνπ εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε πεξηόδνπ.  
 
Γιαδικαζία έναπξηρ: Οη θνηηεηέο ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο: 

1. Αίηεζε Έλαξμεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Ένηςπο Αίηηζηρ Έναπξηρ καηά ISO) θαη ην ζπλνδεπηηθό έληππν 
(Ένηςπο ΠΑ-1), ζηα νπνία ζπκπιεξώλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ επηζπκνύλ κε ζεηξά πξνηίκεζεο.  

 
Οη αηηήζεηο ζπγθεληξώλνληαη, ειέγρεηαη εάλ ηθαλνπνηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο έλαξμεο θαη εμεηάδνληαη από ηελ 
Δπηηξνπή Πξαθηηθήο ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο. Οη θνηηεηέο απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε ην αλ εγθξίζεθε ε αίηεζή ηνπο, ηε ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθαλ θαη ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ.  
 
Γιαδικαζία λήξηρ:  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ΠΑ ν θνηηεηήο-ηξηα: 

Α.  Απνζηέιιεη κε e-mail ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο ην ςεθηαθό αξρείν ηνπ «Βηβιίνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο» (ζε 
κνξθή Word ρσξίο ππνγξαθέο). Έξρεηαη ζε επαθή κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ΠΑ πξνθεηκέλνπ λα 
βαζκνινγεζεί ε ΠΑ. Θα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην επόκελν βήκα (Β).  

Β.   Αθνύ έρεη παξνπζηάζεη ηελ ΠΑ ζηελ Δπηηξνπή ΠΑ, ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο:  
1. Αίηεζε Λήμεο ηεο ΠΑ (Ένηςπο ΠΑ-4)   
2. Βεβαίσζε εθπόλεζεο ΠΑ - Έθζεζε επόπηε (Ένηςπο ΠΑ-5) ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε 
3. Έθζεζε ηνπ αζθνύκελνπ (Ένηςπο ΠΑ-6) 
4. Σπκπιεξσκέλν ην «Βηβιίν Πξαθηηθήο Άζθεζεο» ζε έληππε κνξθή κε πξσηόηππεο ππνγξαθέο (γηα 

Πξαθηηθέο Αζθήζεηο πνπ άξρηζαλ από 9/2016 θαη κεηά). 
5. Παξαζηαηηθά ηνπ ΙΚΑ από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο (1%) γηα όιεο ηηο εκέξεο απαζρόιεζεο (25 εκέξεο γηα θάζε έλαλ από ηνπο έμη κήλεο). 

 

 Η Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Μ. Γηαλλίνπ - Λ. Γξακκαηηθόπνπινο - Δ. Οηθνλόκνπ 
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