
10 χρόνια Πρακτική Άσκηση ΤΜΧΑ !

από τη θεωρία στην πράξη του σχεδιασμού

Μαριλένα Παπαγεωργίου
Επίκουρη καθηγήτρια χωροταξικού σχεδιασμού

Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΤΜΧΑ – ΑΠΘ

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας – εκπρόσωπος ΤΕΕ

Πολυτεχνική 

Σχολή ΑΠΘ



 Έναρξη Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΧΑ: 2012

 Φοιτήτριες/τες που έχουν επωφεληθεί ως σήμερα > 60% των αποφοίτων

 Ασκούμενοι/ες ≈ 45 κατ’ έτος

 Φορείς που έχουν υποδεχτεί ασκούμενους/ες του ΤΜΧΑ ως σήμερα:  250 +

Ιδιωτικοί φορείς + ΜΚΟ: 67%

Δημόσιοι φορείς + ΝΠΙΔ:        33%
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Οι συνηθέστεροι φορείς απορρόφησης των ασκούμενών μας 

Δημόσιος Τομέας (στενός + ευρύτερος):

 Δήμοι (ΟΤΑ α΄βαθμού): 60%

 ΝΠΙΔ: 25%

 Περιφέρειες (ΟΤΑ β΄βαθμού): 10%

 Υπουργείο (Χωροταξίας):            8%

Τοp 5

 Δήμος Θεσσαλονίκης

 ΙΜΕΤ – Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας + Δικτύων

 Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 ΟΡΘΕ (νυν ΥΠΕΝ)

βάσει στοιχείων από Γραφείο Πρακτικής ΑΠΘ 
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Ιδιωτικός Τομέας - κύρια αντικείμενα απασχόλησης:

 χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες

 Γεω-πληροφορική + χαρτογραφία + κτηματογράφηση

 Κυκλοφοριακές μελέτες

 Αναπτυξιακές μελέτες

 Real estate – εκτίμηση ακινήτων

10 στα 10 (στη Θεσσαλονίκη) !

Πάνω από 10 εταιρίες έχουν απασχολήσει διαχρονικά 

10+ ασκούμενες/ους του ΤΜΧΑ.



Γεωγραφική διασπορά 

ασκούμενων ΤΜΧΑ 

εντός Ελλάδος 

Επεξεργασία Χάρτη: 

Θεώνη Κωστοπούλου, Υπ. Δρ ΤΜΧΑ ΑΠΘ

2012 - 2022



Αποστολές εκτός 

Ελλάδος: 
μια «γυναικεία υπόθεση» !

 Κύπρος: 5 φοιτητές /τριες

 Πορτογαλία:  3        »»

 Ισπανία:        3 φοιτήτριες

 Ολλανδία:     3 »»

 Βέλγιο:         1 φοιτήτρια

 Δανία:         1         »»

Το Erasmus Π.Α. άρχισε να 

προτιμάται από το 2018 και 

μετά.

Επεξεργασία Χάρτη: 

Θεώνη Κωστοπούλου, 

Υπ. Δρ ΤΜΧΑ ΑΠΘ

2018 - 2022



Επί της ουσίας και της διαδικασίας …

 Ένταξη στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης: 4ετείς φοιτήτριες/ες και άνω

 Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Ιούλιος – Αύγουστος (2 μήνες)

 Οικονομική επιβάρυνση φορέα υποδοχείς: μηδενική (προς το παρόν)

 Αμοιβή φοιτητριών/των από ΕΣΠΑ: ≈ 250€/μήνα (+ ασφάλιση)

 Αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος (από φοιτήτριες/τες + φορείς): Απρίλιος

 Οριστικοποίηση του “matching” ασκούμενων και φορέων: Μάιος

Σε όλα τα στάδια το γραφείο Πρακτικής ΑΠΘ παρέχει άψογη και διαρκή υποστήριξη (υπεύθυνα και ταχύτητα) προς όλους: φορείς, φοιτητές, Τμήματα 
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Διασφάλιση ομαλής υλοποίησης Π.Α. - Δικλείδες ασφαλείας

Εποπτεία: ορίζονται μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του ΤΜΧΑ ως Επόπτες/τριες με σκοπό τη στενή 

παρακολούθηση και επικοινωνία με φοιτητές/τριες και φορείς (στην αρχή, μέση και τέλος της 

πρακτικής), με επιπλέον δυνατότητα επιτόπιου ελέγχου

Διαδικασία Αξιολόγησης: λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της άσκησης και 

συμμετέχουν όλες οι πλευρές: ασκούμενοι/ες, φορείς και επόπτες/τριες.

Διαρκής στόχος είναι να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη αμφίδρομα και κυρίως η διάρκεια της συνεργασίας τόσο 

με φοιτήτριες/τες όσο και με απόφοιτες/ους.

Θεσμός βραβείων: βραβεύσεις σε ετήσια βάση, με απονομή βραβείων στους καλύτερους 

φορείς και ασκούμενους/ες (βάσει αξιολόγησης).

Ειδικά κίνητρα για όσες/όσους συμμετέχουν:
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Οι εντυπώσεις των φορέων για τους ασκούμενούς/ες μας (Ι) 

Από τα αρχεία της διαδικασίας αξιολόγησης (2016 – σήμερα), προκύπτει ότι οι ασκούμενες/οι 

του ΤΜΧΑ:

Αξιολογούνται με άριστα (άνω του 4,5 / 5) για:
 Τη συνολική παρουσία τους στο Φορέα Υποδοχής (4,6)

 Τη συμπεριφορά - συνεργασία τους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υποδοχής (4,7)

 Τη συνέπεια τους ως προς το ωράριο που έπρεπε να βρίσκεται στο Φορέα Υποδοχής (4,7)

 Τη συνέπεια τους ως προς του ως προς τις αρμοδιότητες που τους ανατέθηκαν (4,7)

 Την απόδοση τους ως προς τις αρμοδιότητες που τους ανατέθηκαν (4,5)

Αξιολογούνται με σχεδόν άριστα (4+/5) για:
• τη θεωρητική τους γνώση (4,3)

• την πρακτική τους γνώση (4,2)

10 χρόνια Πρακτική Άσκηση ΤΜΧΑ

βάσει στοιχείων από αξιολογήσεις υποβληθείσες στο Γραφείο Πρακτικής ΑΠΘ 



Οι εντυπώσεις των φορέων για τους ασκούμενούς/ες μας (ΙΙ) 

Επιπλέον αυτών, άλλες πολύ συχνά αναφερόμενες λέξεις 

για τις ασκούμενες/ους μας στα ελεύθερα σχόλια είναι:

 προθυμία

 ενδιαφέρον για μάθηση

 ευγένεια

Ως ιδιαίτερα ανεπτυγμένα προσόντα των ασκούμενων 

του ΤΜΧΑ αναφέρονται:

 Πνεύμα ομαδικότητας – συνεργασία (76%)

 Υπευθυνότητα (65%)

 Αναζήτηση πληροφοριών (62%)

 Επικοινωνία (61%)

 Συνέπεια (56%)

Στο δια ταύτα: το τελικό αποτύπωμα των ασκούμενων του ΤΜΧΑ
 Ιδιωτικοί φορείς: το 1/3 προχωράει σε πρόταση πιο μόνιμης συνεργασίας με τους φοιτητές/τριές του ΤΜΧΑ

 Δημόσιοι φορείς: αρκετά συχνά επισημαίνουν ότι θα έδιναν ανεπιφύλακτες συστάσεις ή/και ότι θα

εισηγηθούν την ειδικότητα για πρόσληψη

βάσει στοιχείων από αξιολογήσεις υποβληθείσες στο Γραφείο Πρακτικής ΑΠΘ 
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Βελτιώσεις που εξετάζονται (από το ΤΜΧΑ)
(λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση αλλά και τις εξελίξεις = νέες προϋποθέσεις χρηματοδότησης από Ε.Ε.)

Ευελιξία ως προς: 

 τη διάρκεια της άσκησης

 τη χρονική περίοδο υλοποίησης

 την ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών (μάθημα, εξάμηνο, ECTS, κλπ)

Ενεργοποίηση περισσότερων φοιτητών και φοιτητριών: 

Μετά την πανδημία υπήρξε μια κάμψη στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για Π.Α. 
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Επιστημονικώς Υπεύθυνοι/ες ΤΜΧΑ

 Στράτος Στυλιανίδης (2011 – 2013)

 Νικόλας Καρανικόλας (2013 – 2017)

 Γεωργία Ποζουκίδου (2017 – 2019)

 Δημήτρης Καϊμάρης (2019 – 2021)

 Μαριλένα Παπαγεωργίου (2021 – σήμερα)
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ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Το σύνολο των Επιστ. Υπευθύνων εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας τόσο στους 

Επόπτες του ΤΜΧΑ όσο και στο γραφείο Πρακτικής ΑΠΘ, για την άψογη και διαρκή υποστήριξη (υπεύθυνα και 

αμεσότατα) προς όλες και όλους: φορείς υποδοχής, φοιτητές και φοιτήτριες, ΤΜΧΑ.



Πρακτική Άσκηση ΤΜΧΑ 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνη για Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής: Χρυστάλλα Χριστοφή

E-mail: xxrysta@auth.gr Τηλ: 2310 997191

Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΤΜΧΑ

Μαριλένα Παπαγεωργίου - Επκ. Καθηγήτρια χωροταξικού σχεδιασμού 

E-mail: marpapageo@plandevel.auth.gr Τηλ: 2310 995519

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Προϊσταμένη Γραμματείας: Γεωργία Κωνσταντίνου

E-mail: info@plandevel.auth.gr Τηλ: 2310 994179

Για περαιτέρω πληροφορίες…
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