
Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ 

Περίοδος Πρακτικής 2018 



Πρακτική Άσκηση 

•  Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες του 8ου Εξαμήνου Σπουδών 

  

• Πραγματοποιείται πάντα κατά το διάστημα  
από 1/7 έως 31/8. 

 

• Το ωράριο είναι αυτό του φορέα (8 ώρες) 
χωρίς υπερωριακή απασχόληση. 



Σύστημα ΑΤΛΑΣ 

• Το σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι ένα κεντρικό σύστημα εποπτείας 
της πρακτικής άσκησης όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ απευθείας 
από το Υπουργείο Παιδείας. 

• Στοχεύει στην συστηματική καταγραφή και στην διαφάνεια 
των διαδικασιών που αφορούν την πρακτική άσκηση όλων 
των ασκούμενων. 

• Υποχρεωτικό στην περίπτωση επιδοτούμενης πρακτικής.  
• Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ «δημοσιεύονται» όλες οι θέσεις 

πρακτικής που ζητούνται από τους διάφορους φορείς ώστε 
οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επιλέξουν.  

• Οι διαδικασίες «δημοσίευσης» και «αντιστοίχησης» μιας 
θέσης πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι συγκεκριμένες. 



Εκτός από το ΑΤΛΑΣ 

• Το Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή 
Ερευνών (που είναι και ο πραγματικός εργοδότης των 
ασκούμενων φοιτητών) απαιτεί μια σειρά επιπλέον 
ενεργειών (πέρα από όσα προβλέπει το σύστημα 
ΑΤΛΑΣ) προκειμένου για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αποζημιώσεων. 

• Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την προσκόμιση 
εγγράφων και δικαιολογητικών πριν αλλά και μετά το 
τέλος της πρακτικής. Όλα πρέπει να γίνονται αυστηρά 
εντός χρονοδιαγραμμάτων ενώ η παραμικρή 
καθυστέρηση έχει συνέπειες σε όλους. 



Χρονοδιάγραμμα ενεργειών 

1. Αναζήτηση και εύρεση φορέα 
2. On line αίτηση + απαραίτητα δικαιολογητικά  
3. Δημοσίευση θέσης από τον Φορέα στο ΑΤΛΑΣ 
4. Αντιστοίχηση θέσης από Γραφείο Πρακτικής 
5. Ενημέρωση του φοιτητή με SMS από το ΑΤΛΑΣ 
6. Αποστολή καταλόγου φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής 
7. Παραλαβή και Υπογραφή Σύμβασης από τους φοιτητές 
8. Παραλαβή Τεύχους Πεπραγμένων (τα δικαιολογητικά που πρέπει 

να φέρουν οι ασκούμενοι μετά την πρακτική) 
9. Πρακτική Άσκηση 
10. Συμπλήρωση Τεύχους Πεπραγμένων και υπογραφές από Φορέα 

+ Επόπτη + Επ. Υπεύθυνο Πρακτικής 
11. Κατάθεση Τεύχους Πεπραγμένων στην Γραμματεία 

 



Αναζήτηση Φορέα 

• Το πιο σημαντικό βήμα! 
• Το είδος του φορέα μπορεί να είναι οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση (ή 

δημόσια υπηρεσία με σχετικό αντικείμενο). 
• Επίσης μπορεί να είναι ερευνητικό ίδρυμα ή και Πανεπιστήμιο. 
• Η συνεννόηση γίνεται μεταξύ ενδιαφερόμενου και φορέα. 
• Μπορεί να σας ζητηθεί από τον φορέα βιογραφικό ή και σχετική επιστολή 

(αίτημα) με την οποία να βεβαιώνεται ότι είστε φοιτητές του Τμήματος 
και ότι οι φορείς δεν έχουν οικονομική υποχρέωση προς εσάς. Υπάρχει 
σχετική φόρμα πρωτοκόλλου συνεργασίας η οποία μπορεί να σας δοθεί 
εφόσον μας δώσετε τα στοιχεία του φορέα. 

• Μην ξεχάσετε να λάβετε όλα τα στοιχεία του Φορέα σε περίπτωση 
συμφωνίας (Ονομασία Επιχείρησης, ΑΦΜ, Τηλ, Δ/νση, Όνομα 
υπευθύνου, όνομα εκπαιδευτή,  email). 

• Εάν σας ζητηθεί η υπογραφή «σύμβασης» θα τους πληροφορήσετε  ότι  
σύμβαση θα υπογράψετε με την Επιτροπή Ερευνών και όχι με τον Φορέα 
πρακτικής. 



Έγγραφα - δικαιολογητικά 

• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή Έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού 
Λογαριασμού», με αριθμό λογαριασμού από οποιαδήποτε τράπεζα.  

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, στην οποία αναγράφονται ο 
αριθμός λογαριασμού καθώς και ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι του λογαριασμού. 
(Επισημαίνεται ότι γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός στον οποίο ο φοιτητής δεν 
εμφανίζεται απαραίτητα ως πρώτος δικαιούχος). 

• Δύο (2) φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας (μία για το γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης και μία για το ΙΚΑ) 

• Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή από Κ.Ε.Π. είτε από τον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.amka.gr  

• Φωτοτυπία της έκδοσης του Α.Φ.Μ. του φοιτητή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή 
φωτοτυπία της Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) του ίδιου αν είναι υπόχρεος ή 
του γονέα/κηδεμόνα που τον δηλώνει ως προστατευόμενο μέλος 

• Αίτηση συμμετοχής στον κύκλο πρακτικής άσκησης (μέσω του κάτωθι 
συνδέσμου):https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBB
hoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web 

https://www.amka.gr/
https://www.amka.gr/


Έγγραφα για Τραπεζικό Λογαριασμό 
 

 

 

 

Προς :   ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

             TOY ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΡΑΚΗΣ 

             & 

             ΤΡΑΠΕΖΑ ______ 

 

 

Ημερομηνία:……/….../2018 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα………………………………………………………………….. 

του………………………………………με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας…………….. 

Ημ.Έκδοσης…………………………….,Εκδούσα Αρχή……………………..,παρέχω 

Εντολή προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης να πιστώνει τις απαιτήσεις των οποίων είμαι δικαιούχος, στο 

λογαριασμό καταθέσεών μου με αριθμό 

IBAN:……………………................................................................που τηρώ στην 

Τράπεζα ________________. 

 

 

 



On line αίτηση πρακτικής: 
 
https://docs.google.com/forms/d/
1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL
9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=d
rive_web  

https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web




Βήματα πριν την έναρξη της πρακτικής 

• Ηλεκτρονική συμπλήρωση, υποβολή και εκτύπωση της 
φόρμας συμμετοχής από τον φοιτητή. 

• Υποβολή της τυπωμένης φόρμας συμμετοχής και των 
εντύπων στον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.) του Τμήματος. 

• Ενημέρωση της ονομαστικής κατάστασης φοιτητών 
(έντυπο Δ.5.2γ -Κατάσταση Φοιτητών για Εκτέλεση 
Πρακτικής Άσκησης) , από τον Ε.Υ. 

• Αποστολή της συμπληρωμένης ονομαστικής κατάστασης 
ηλεκτρονικά στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μαζί με τα 
έγγραφα των φοιτητών (σε ψηφιακή ή σε έντυπη μορφή). 
Στη φάση αυτή, από την ονομαστική κατάσταση λείπει 
μόνο ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.)Ι.Κ.Α. των φοιτητών που 
δεν έχουν ήδη. 



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Επιστημονικά υπεύθυνος: 
  

Κωδικός Έργου:    

      

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 

[1]  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

 

[2]  Α.Δ.Τ.     

 [3] Α.Φ.Μ. 

[4]  Δ.Ο.Υ                  

[5] ΑΜΚΑ                                                                                                                     

[6] 

Αρ.Μητρώου 

Ι.Κ.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ (€) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ Α.Φ.Μ 
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 

  

β9   

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

  

          

  
  

  

    

                /           /     

  

β9   

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

  

          

  
  

  

    

                /           /     

  

β9   

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

  

          

  
  

  

    

                /           /     

  

β9   

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

  

          

  
  

  

    

                /           /     

  [1]  β9: Φοιτητής που συμμετέχει σε πρακτική άσκηση 

[2]  Αριθμός δελτίου ταυτότητας 

[3]  Αριθμός φορολογικού μητρώου 

[4]  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

[5]  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

Βεβαιώνω 

για την 

ορθότητα 

των 

στοιχείων 

[6]  Αρ.Μητρώου Ι.Κ.Α. 

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του εντύπου από την Γραμματεία του Ειδικού 

Λογαριασμού. 

Επιστημονικ

ά Υπεύθυνος 

του 

Τμήματος       

Προσοχή  !!  Μη γράφετε στο παρακάτω 

τετράγωνο                 

Επιτροπή Ερευνών - Γραμματεία:         

1.  Είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών 

2.  Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών και αριθμητικών πράξεων     

3.  Λοιπές παρατηρήσεις ελέγχου: 
Ονοματεπών

υμο και 

Υπογραφή 

Στόχος η συμπλήρωση του παρακάτω 
πίνακα πριν την έναρξη της πρακτικής 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• Στην ονομαστική κατάσταση θα πρέπει να αναγράφεται η 
επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του φορέα απασχόλησης για κάθε 
φοιτητή, ώστε να μπορεί να γίνει η αντιστοίχηση φοιτητών 
και φορέων από τον εκπρόσωπο του γραφείου Π.Α. μέσω 
του συστήματος ΑΤΛΑΣ. 

• Η αποστολή της ονομαστικής κατάστασης στο γραφείο 
Π.Α., θα πρέπει να γίνεται το αργότερο ένα μήνα πριν την 
έναρξη του κάθε κύκλου της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις 
απαραίτητες ενέργειες. 

• Όλα τα έγγραφα των φοιτητών θα πρέπει να είναι 
φωτοτυπημένα αντίγραφα ή ψηφιακές σαρώσεις 
(σκαναρισμένα) και όχι πρωτότυπα. 



Έγγραφα μετά την ολοκλήρωση της 
πρακτικής 

• Το «τεύχος πεπραγμένων» θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος πριν την διενέργεια 
της πρακτικής από όπου και θα εκτυπώσετε 
όλα έγγραφα.  



Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) 



Οδηγός Χρήσης Φορέων Πρακτικής 




