
 
 
 
 

 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ   

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2019 



 

 

 

 

 

 

 

2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                 σελ. 

 

1. Αντικείμενο και Στόχοι Πρακτικής Άσκησης. .............................................................................. 3 

2. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης των Φοιτητών. ............................................................................. 4 

3. Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών ..................................................................................................... 4 

4. Σύναψη Σύμβασης και απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ). ................................. 5 

5. Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης ................................................................................................... 6 

6. Φορείς Πρακτικής Άσκησης .......................................................................................................... 6 

7. Άλλα θέματα .................................................................................................................................. 7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................................... 8 



 

 

 

 

 
 

3 

 

1. Αντικείμενο και Στόχοι Πρακτικής Άσκησης. 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) είναι υποχρεωτική και ενταγμένη στο πρόγραμμα 

σπουδών από την έναρξη της λειτουργίας του. Είναι δίμηνης διάρκειας και διεξάγεται από τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες του 4
ου

 προς το 5
ο
 έτος σπουδών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.  

Άμεσοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: 

1. Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με τις δραστηριότητες του 

Φορέα Πρακτική Άσκηση, 

2. Η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής 

επιστημονικής εξάσκησης, 

3. Η ανάδειξη δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, 

4. Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους (δηλαδή το 

Πανεπιστήμιο) στο χώρο της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και 

των οργανισμών, 

5. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και με τις απαιτήσεις του 

επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις (απολαβές, υποχρεώσεις, 

ιεραρχία), όπως διαμορφώνονται στην Ελληνική πραγματικότητα, 

6. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

Επιχειρήσεων, για την προώθηση κοινών στόχων και επιδιώξεων στην Ελλάδα αλλά και 

στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης προϋποθέτει την 

επιλογή από κάθε ασκούμενο ενός Φορέα Πρακτικής Άσκησης (πρωτίστως μιας ιδιωτικής 

επιχείρησης) που δραστηριοποιείται σε συναφείς τομείς με τα αντικείμενα που καλύπτονται από το 

πρόγραμμα σπουδών. Οι φορείς πρακτικής άσκησης οφείλουν να δημιουργούν και δημοσιεύουν τις 

θέσεις πρακτικής στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ 

ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr).  Η ΠΑ για τα έτη 2018-2022 επιδοτείται από Εθνικά κ’ Κοινοτικά 

προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ)  και καλύπτει πλήρως την αποζημίωση καθώς και την ασφάλιση 

του ασκούμενου φοιτητή-φοιτήτριας. Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται από τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ ο οποίος έχει αναλάβει και την οικονομική 

διαχείριση. Η ισχύουσα και αναλογούσα ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος του ασκούμενου 

φοιτητή-φοιτήτριας στο συγκεκριμένο κλιμάκιο αμοιβής, θα καλύπτεται επίσης από τους πόρους 

του Προγράμματος και θα αποδίδεται νομίμως και εμπροθέσμως στον ΕΦΚΑ από τον ΕΛΚΕ του 

ΔΠΘ. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα (υπό προϋποθέσεις δηλ. με εμπρόθεσμο αίτημα προς 

ΕΛΚΕ για κάλυψη κομίστρου από την έδρα του ιδρύματος προς το φορέα υποδοχής ο οποίος 

βρίσκεται τουλάχιστον 50 χλμ μακριά από τη μόνιμη κατοικία και εμπρόθεσμη αποστολή των 

νόμιμων παραστατικών στο Γ.Π.Α.) για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για την μετάβαση 

των ασκούμενων προς και από τον τόπο άσκησης κατά την έναρξη και τη λήξη της αντίστοιχης 

περιόδου.  

Την απρόσκοπτη λειτουργία της ΠΑ συντονίζει ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που είναι και ο 

Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου και ο οποίος ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.   

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο ασκούμενος φοιτητής τίθεται υπό την καθοδήγηση, επίβλεψη και 

https://atlas.grnet.gr/
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παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου στελέχους του Φορέα Πρακτικής (ΦΠ) που αναφέρεται ως 

Εκπαιδευτής (επιστήμονας του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Τμήματος) και ο οποίος 

μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΦΠ. 

Πριν την έναρξη της ΠΑ, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ή φοιτήτρια υποβάλει σχετική ηλεκτρονική 

αίτηση προς το Γραφείο Πρακτικής του ΔΠΘ, ακολουθεί η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και 

η διερεύνηση του ενδιαφέροντος του δυνητικού φορέα ΠΑ, η κατάθεση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και αργότερα η συμπλήρωση των Δελτίων Εισόδου και Εξόδου που θα 

αποσταλούν ηλεκτρονικά από το Γ.Π.Α. στο email του Πανεπιστημίου του εκάστοτε φοιτητή/τριας, 

η υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ και μετά την περαίωση της ΠΑ, η κατάθεση 

των σχετικών βεβαιώσεων (παραδοτέα ΠΑ).  

Τέλος, ο επιστημονικός υπεύθυνος βεβαιεί με σχετικό κατάλογο τα ονόματα και τους αριθμούς 

μητρώου των φοιτητών/τριών που περάτωσαν την ΠΑ στην Γραμματεία του Τμήματος 

προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του φοιτητή/τριας και αναρτά τους καταλόγους με τους 

αριθμούς μητρώου (χωρίς ονόματα) στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την τήρηση της διαφάνειας.  

  

2. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης των Φοιτητών. 

Υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές του 4
ου

 προς το 5
ο
 έτος  σπουδών, θα πρέπει να συμπληρώσουν 

ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, ο σύνδεσμος (link) της 

οποίας θα γνωστοποιείται εμπρόθεσμα. Η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την λήξη της 

εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του έτους πρακτικής, ακολουθούμενη εντός λίγων 

ημερών και από έγγραφη αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος.  

Στην Αίτηση Συμμετοχής ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Αναλυτικά στοιχεία φοιτητή  

2. Στοιχεία διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας και επικοινωνίας όπου θα δηλώνεται υποχρεωτικά 

το email του πανεπιστημίου. 

3. Στοιχεία του Φορέα Πρακτικής Άσκησης.  

 

Εφόσον ζητηθεί από τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης, υπάρχει η δυνατότητα υπογραφής 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το οποίο ενημερώνει για τις υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών, 

το διάστημα άσκησης, την ασφαλιστική κάλυψη και αποζημίωση κ.λ.π. (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο 

Παράρτημα).  

 

3. Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών 

Η ΠΑ των φοιτητών στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική οπότε και οφείλει να την 

πραγματοποιήσει το σύνολο των φοιτητών κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω. 

Διαδικασία επιλογής προβλέπεται στις περιπτώσεις όπου: α) περισσότεροι του ενός φοιτητές/τριες 

επιθυμούν να ασκηθούν στον ίδιο φορέα  ο οποίος έχει δηλώσει αδυναμία κάλυψης των 

αντίστοιχων θέσεων και β) για λόγους που δεν δύναται να προβλεφθούν όπως αυξομειώσεις του 

αριθμού των εισακτέων ή εάν οι επιδοτούμενες θέσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των 

δικαιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ), σε συνεργασία με την 
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Γραμματεία του Τμήματος προχωρά στην επιλογή του κατάλληλου ασκούμενου ενώ οι υπόλοιποι 

αντιστοιχίζονται με έτερο φορέα ή ακολουθούν την διαδικασία ολοκλήρωσης της ΠΑ χωρίς 

επιδότηση.  

Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για τη Πρακτική Άσκηση είναι αντικειμενικά, ποσοτικά και 

δύναται να εξαχθούν από τα στοιχεία που διατηρεί η Γραμματεία του Τμήματος ώστε η διαδικασία 

να μην καθιστά απαραίτητη την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης.  

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:  

1.  Ο ΕΥ αποστέλλει στην Γραμματεία του Τμήματος κατάλογο με τα ονόματα και τους ΑΕΜ 

των φοιτητών ή φοιτητριών που αφορά η επιλογή.  

2. Η Γραμματεία του Τμήματος συντάσσει με βάση τα στοιχεία που διατηρεί, αντίστοιχο 

κατάλογο όπου θα περιλαμβάνονται για κάθε αιτούντα α) ο αριθμός  των μαθημάτων που 

έχει εξετασθεί και β) ο μέσος όρος (με ακρίβεια ενός δεκαδικού) της βαθμολογίας που έχει 

λάβει και γ) η κατεύθυνση σπουδών που ακολουθεί. Το γινόμενο των παραπάνω (μαθήματα 

x μέσο όρο βαθμολογίας) αποτελεί τα μόρια που συλλέγει ο κάθε αιτούμενος.  

3. Ο ΕΥ κατατάσσει τους αιτούμενους σύμφωνα με την μοριοδότηση ενώ ο αριθμός όσων 

επιλέγονται από κάθε κατεύθυνση σπουδών θα είναι ανάλογος του αριθμού των υπόχρεων 

για πρακτική άσκηση φοιτητών από κάθε κατεύθυνση το συγκεκριμένο έτος.  Ο ΕΥ 

ενημερώνει σχετικά τους αιτούμενους για τα αποτελέσματα της επιλογής και αναρτά τον 

προσωρινό πίνακα με τους αριθμούς μητρώου των υπόχρεων στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος ή/και όπου αλλού απαιτείται.  

4. Οι αιτούμενοι που θεωρούν ότι θίγονται από τα αποτελέσματα της μοριοδότησης, εντός 

προθεσμίας  πέντε (5) ημερών από την ενημέρωση και ανάρτηση του προσωρινού  

καταλόγου, μπορούν να καταθέσουν σχετική ένσταση στην Γραμματεία του Τμήματος 

αναφέροντας τους λόγους της ένστασης.  

5. Τις ενστάσεις εξετάζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η επιτροπή εξετάζει 

τις ενστάσεις και εφόσον κρίνει απαραίτητο επικαιροποιεί τον τελικό κατάλογο δικαιούχων 

ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ. 

 

4. Σύναψη Σύμβασης και απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ). 

Μετά την επιλογή του κάθε φοιτητή και τον καθορισμό του περιεχομένου και του τόπου 

πραγματοποίησης της ΠΑ, υπογράφεται Σύμβαση για Πρακτική Άσκηση μεταξύ του ΕΛΚΕ και 

του Ασκούμενου/ης (Προσοχή: όχι με τον Φορέα Πρακτικής ή αλλιώς Φορέα Υποδοχής) στην 

οποία περιέχονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης της ΠΑ. Την σύνταξη των 

συμβάσεων αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ.  

Για την προετοιμασία της σύμβασης, την πληρωμή της αποζημίωσης και την απόδοση Αριθμού 

Μητρώου Ασφαλισμένου θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες που 

αναφέρονται στον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (βλ. Παράρτημα). 

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται από όλους τους ασκούμενους ανεξάρτητα εάν ήδη έχουν 
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ΑΜΑ, στον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής ή στην Γραμματεία του Τμήματος σε χρονικό 

διάστημα που θα ανακοινώνεται και ο ΕΥ αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την απογραφή στον 

Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).  

 

5. Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης 

Η περίοδος της ΠΑ είναι 2 μήνες με έναρξη την 1
η
 Ιουλίου και πέρας την 31

η
 Αυγούστου κάθε 

έτους.  Με την άφιξη του ασκούμενου στο Φορέα Πρακτικής τίθεται στην επίβλεψη και ακολουθεί 

τις υποδείξεις του Εκπαιδευτή ή τον κανονισμό λειτουργίας του φορέα.  Η ημερήσια απασχόληση 

του/της φοιτητή/τριας θα ακολουθεί το πλήρες ωράριο του φορέα υποδοχής. Η σύμβαση δεν 

επιτρέπει τυχών υπερωρίες ενώ το αντικείμενο απασχόλησής του/της δε θα πρέπει να διαφέρει από 

το δηλωμένο και συμφωνημένο με το Φορέα. Ο φορέας αναλαμβάνει επίσης να παρέχει στον/στην 

ασκούμενο/η τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που του/της ανατέθηκαν.  

Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο κάθε ασκούμενος θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου  και μετά την λήξη της πρακτικής το Απογραφικό 

Δελτίο Εξόδου. Η συμπλήρωση των παραπάνω δελτίων είναι υποχρεωτική και απαιτούμενη για 

την αποζημίωση των φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ανεξάρτητη από το Τμήμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και την Γραμματεία και κανείς δεν λαμβάνει 

γνώση των δηλωθέντων από τον ασκούμενο.  

 

Με την λήξη της ΠΑ οι ασκούμενοι προσκομίζουν στον ΕΥ ή στην Γραμματεία του Τμήματος τα 

κάτωθι που αποτελούν και τα παραδοτέα της πρακτικής άσκησης: 

1. Τις υπογεγραμμένες βεβαιώσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης  

2. Το έντυπο αξιολόγησης τους από τον φορέα πρακτικής  

Τα ανωτέρω έντυπα οι φοιτητές θα τα έχουν λάβει με την έναρξη της πρακτικής ή μέσω 

ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. Παράρτημα).  

Όλα τα παραδοτέα θα ελέγχονται αρχικά από τον Ε.Υ. και στην συνέχεια από το Γραφείο 

Πρακτικής ΔΠΘ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 

για την σύντομη καταβολή της αποζημίωσης, αλλά καθίσταται σαφές ότι το θέμα αυτό δεν 

εξαρτάται αποκλειστικά ούτε από τον ίδιο ούτε και από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το 

Γραφείο Πρακτικής του ΔΠΘ ή τον ΕΛΚΕ.  

 

6. Φορείς Πρακτικής Άσκησης 

 

Ως Φορέας Πρακτικής Άσκησης μπορεί να λειτουργήσει οποιοσδήποτε φορέας, δημόσιος ή 

ιδιωτικός, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που 

περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στην περίπτωση επιδοτούμενης πρακτικής 

άσκησης και προκειμένου να διευκολυνθεί η ΠΑ όσο το δυνατόν περισσότερων φοιτητών του 

ΔΠΘ,  έχει συμφωνηθεί σχετική ποσόστωση στον αριθμό των δημόσιων φορέων που κάθε χρόνο 

επιλέγονται από τους ασκούμενους. Σε περίπτωση υπέρβασης του ελάχιστου αυτού αριθμού θα 

ακολουθηθεί η διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στην παράγραφο 3 και όσοι ασκούμενοι δεν 

επιλεχτούν θα αντιστοιχίζονται σε ιδιωτικό φορέα. Ο περιορισμός για το είδος των φορέων δεν 

αφορά στην διενέργεια μη επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης. 
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7. Άλλα θέματα  
 

Θέματα που μπορεί να προκύψουν και δεν επιλύονται από τον παρόντα κανονισμό, τον ΕΥ, το 

Γραφείο Πρακτικής του ΔΠΘ ή τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο, διαβιβάζονται στην ΓΣ του Τμήματος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. Αναλυτικός Οδηγός Διαδικασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών του ΔΠΘ. 

2. Πρωτόκολλο Συνεργασίας με φορέα ΠΑ 

3. On line Αίτηση Συμμετοχής 

4. Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού 

5. Βεβαίωση πραγματοποίησης της ΠΑ 

6. Έντυπο αξιολόγησης του ασκούμενου από τον φορέα της ΠΑ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 

 

 

Α) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Πριν την έναρξη της πρακτικής, προηγείται η δημοσιοποίησή της στους φοιτητές του Τμήματος. 

(Ανακοινώσεις στους πίνακες των Τμημάτων, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Στη συνέχεια 

ακολουθεί η διαδικασία αίτησης των φοιτητών (μέσω του κάτωθι συνδέσμου): 

 

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

ive_web 

 

 

Β) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ορθή συμπλήρωση της ονομαστικής κατάστασης 

είναι τα κάτωθι: 

 

1) Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας  

 

2) Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή από Κ.Ε.Π. ή από τον 

παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.amka.gr 

 

3) Φωτοτυπία του εντύπου της έκδοσης του Α.Φ.Μ. του φοιτητή από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 

4) Αίτηση συμμετοχής του φοιτητή στην πρακτική άσκηση (στον σύνδεσμο που 

αναφέρεται παραπάνω) 

 

Η συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική για να συμπεριληφθεί ο 

φοιτητής στην ονομαστική κατάσταση.  

 

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://www.amka.gr/
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5) Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ή βεβαίωση 

απογραφής στον ΕΦΚΑ για τους νέους ασφαλισμένους. 

 

6) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον φοιτητή το Έντυπο «Δήλωση 

Τραπεζικού Λογαριασμού» (βλ. συνημμένο υπόδειγμα), με αριθμό ΙΒΑΝ από 

οποιαδήποτε τράπεζα. Το έντυπο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη φωτοτυπία 

της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή την εκτύπωση μέσω e-banking, στην οποία 

αναγράφονται ο αριθμός IBAN καθώς και οι δικαιούχοι του λογαριασμού 

(επισημαίνεται ότι γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός στον οποίο ο φοιτητής δεν 

εμφανίζεται απαραίτητα ως πρώτος δικαιούχος). 

 

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Ειδικότερα τα βήματα για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την έναρξη κάθε 

κύκλου πρακτικής άσκησης είναι: 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

1. Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.  

 

2. Υποβολή της τυπωμένης αίτησης συμμετοχής και των 

εγγράφων/δικαιολογητικών 1, 2, 3, 4, 5 και 6  στον Επιστημονικά Υπεύθυνο 

(Ε.Υ.) του Τμήματος. 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 

1. Αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών και εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

βάσει των προτεινόμενων κριτηρίων επιλογής του Τμήματος. 
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2. Συμπλήρωση την ονομαστικής κατάστασης φοιτητών (έντυπο 7β – Ονομαστική 

Κατάσταση Φοιτητών για Εκτέλεση Πρακτικής Άσκησης), από τον Ε.Υ. (βλ. 

συνημμένο υπόδειγμα). 

 

3. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων έπειτα από την αξιολόγηση και σύμφωνα με την 

τήρηση των αρχών της προστασίας προσωπικών δεδομένων (αναγραφή ΑΕΜ 

και όχι ονόματος), στην ιστοσελίδα του Τμήματος και σε πίνακες 

ανακοινώσεων. Αποστολή του αναρτημένου αρχείου στο ΓΠΑ για να ανέβει και 

στο site της Πρακτικής.  

 

4. Αποστολή της συμπληρωμένης ονομαστικής κατάστασης ηλεκτρονικά στο 

γραφείο Πρακτικής Άσκησης περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής 

(οι ημερομηνίες καθορίζονται με βάση τις συνεδριάσεις του ΕΛΚΕ).  

 

5. Αποστολή των εγγράφων (λογαριασμός ΙΒΑΝ, φωτοτυπία ΙΒΑΝ) των φοιτητών 

στο γραφείο πρακτικής άσκησης 

 

6. Τα στοιχεία της ονομαστικής κατάστασης συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο το 

οποίο ο ΕΛΚΕ το αναρτά άμεσα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πριν την ανάρτησή του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Ε.Υ. για να γίνει επανέλεγχος και να 

επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του φοιτητή και του φορέα υποδοχής. 

 

7. Αποστολή της έντυπης ονομαστικής κατάστασης υπογεγραμμένη από τον Ε.Υ. 

στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην Κομοτηνή, ώστε να λάβει υπογραφή και 

από την Υπεύθυνη της Πράξης. Η καταληκτική ημερομηνία για την έντυπη 

ονομαστική κατάσταση είναι η πρώτη εβδομάδα μετά την έναρξη της πρακτικής 

άσκησης.  

 

Επισημαίνεται ότι επειδή οι πληρωμές γίνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 

(ΕΑΠ) δεν υπάρχει περιθώριο χρονικών καθυστερήσεων. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ 

 

 Ο κάθε ασκούμενος προκειμένου να απογραφεί στον ΕΦΚΑ προσκομίζει ο ίδιος 

στον φορέα την φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, στην οποία επιπλέον θα 

γράψει χειρόγραφα τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του. Σε περίπτωση που ο Ε.Υ. επιθυμεί να 

αναλάβει ο ίδιος την απογραφή των ασκουμένων, η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 

 

o Ο Ε.Υ. προσκομίζει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) την ονομαστική 

κατάσταση που έχει ήδη συντάξει, μαζί με τις φωτοτυπίες των δελτίων ταυτότητας των φοιτητών 

(με αναγραμμένα τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).  

 

o Ο Ε.Φ.Κ.Α ελέγχει ποιοι από τους φοιτητές δεν διαθέτουν Α.Μ.Α. και προχωρά στην απογραφή 

τους.  

 

o Ο Ε.Φ.Κ.Α., μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (περίπου μία εβδομάδα έως 10 μέρες), ειδοποιεί τον 

Ε.Υ. για να παραλάβει τις βεβαιώσεις απογραφής άμεσα ασφαλισμένου δηλαδή τον  Α.Μ.Α. των 

φοιτητών. 

 

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν μια γενική οδηγία καθώς η διαδικασία μπορεί να 

διαφοροποιείται μεταξύ των υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ. 

 

 

 

    

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο κάθε φοιτητής λαμβάνει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που δήλωσε, το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 

και μετά τη λήξη της πρακτικής το Απογραφικό Δελτίου Εξόδου. Η συμπλήρωση των δύο 

δελτίων από όλους τους φοιτητές είναι υποχρεωτική και απαιτούμενη για την αποζημίωση 

των φοιτητών. Τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου περιλαμβάνουν στατιστικές 

πληροφορίες και δεν αξιολογείται το περιεχόμενό τους από το γραφείο πρακτικής 

άσκησης. Κάθε απογραφικό δελτίο αποστέλλεται ανώνυμα στο Πληροφοριακό Σύστημα 
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του Υπουργείου και η ευθύνη για τη συμπλήρωσή του βαρύνει προσωπικά τον κάθε 

φοιτητή.  

 

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές προσκομίζουν στους Ε.Υ. 

 τις βεβαιώσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης που έχουν λάβει από τους φορείς 

υποδοχής(βλ. συνημμένο υπόδειγμα). , 

 το έντυπο αξιολόγησης τους (βλ. συνημμένο υπόδειγμα). 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω και εφόσον υπογράψει τις βεβαιώσεις 

ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης και σφραγιστούν από το Τμήμα, τις προωθεί στο γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης μαζί με τη Βεβαίωση του Ε.Υ. και συνημμένη την κατάσταση των φοιτητών με το ονοματεπώνυμο 

και το ΑΕΜ τους (βλ. συνημμένο υπόδειγμα). 

Προτείνεται οι βεβαιώσεις να είναι συμπληρωμένες από τους Ε.Υ. ώστε να υπάρχει ομοιογένεια και να 

μειώνονται έτσι τα περιθώρια λάθους. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο χρονικό διάστημα της πρακτικής 

άσκησης που αναγράφεται στη βεβαίωση, ώστε αυτό να συμφωνεί με το αντίστοιχο διάστημα της 

ονομαστικής κατάστασης και της σύμβασης. 

Το μόνο που πρέπει να είναι συμπληρωμένο χειρόγραφα στις βεβαιώσεις είναι η υπογραφή του 

εκπροσώπου του φορέα καθώς και του Ε.Υ.. Η βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης 

υποχρεωτικά πρέπει να σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα και να αναγράφει το όνομα του εκπροσώπου 

του φορέα ο οποίος προτίθεται να υπογράψει το έγγραφο. Υποχρεωτικό είναι η υπογραφή να ταυτίζεται με 

πρόσωπο που γράφει το όνομά του.  

Όταν ο φορέας είναι το ίδιο το Πανεπιστήμιο, η στρογγυλή σφραγίδα θα πρέπει να μπαίνει μία φορά 

στο μέσω του εντύπου μεταξύ των δύο υπογραφών. 

 

Ζ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020» ΥΠΑΣΥΔ 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521), για να κριθούν τα έξοδα 

μετακίνησης επιλέξιμη δαπάνη πρέπει το γραφείο ΠΑ να λάβει τα παραστατικά των δαπανών το αργότερο 

δέκα ημέρες μετά από την επιστροφή του μετακινούμενου. Νόμιμα παραστατικά δαπανών π.χ. για τα 

εισιτήρια αποτελούν οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων. Όταν η μετακίνηση γίνεται με αυτοκίνητο, νόμιμα 

παραστατικά αποτελούν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων, οι αποδείξεις των διοδίων κ.ο.κ. Επίσης 

θα πρέπει να συνοδεύονται και από φωτοτυπία του διπλώματος οδήγησης του δικαιούχου -οδηγού, την 

άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και Υ/Δ του μετακινούμενου. 

Πριν από κάθε μετακίνηση, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της εντολής μετακίνησης από τον 

Υπεύθυνο Πράξης και η έγκρισή της από την Επιτροπή Ερευνών. Συνεπώς θα πρέπει να γνωστοποιούνται 
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τα στοιχεία των μετακινούμενων φοιτητών στο γραφείο Π.Α. το ίδιο διάστημα με την ονομαστική κατάσταση 

ώστε να εγκρίνονται από τη ίδια συνεδρίαση του ΕΛΚΕ.   

Θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των φοιτητών όταν αυτές πραγματοποιούνται 

εκτός της έδρας του ιδρύματος και του τόπου μόνιμης κατοικίας του μετακινούμενου. Η δαπάνη αφορά στην 

κάλυψη µιας μόνο μετακίνησης των ωφελούμενων κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης από την έδρα 

του Τμήματος προς την έδρα του φορέα υποδοχής και µιας μετακίνησης (επιστροφή) των ωφελούμενων με 

το πέρας της Πρακτικής Άσκησης προς το Τμήμα τους. Η κάλυψη δαπανών διαμονής των ασκουμένων δεν 

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Επισημαίνεται ότι οι μετακινήσεις για εποπτεία δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ 

110427/ΕΥΘΥ/1020 άρθρο 13 παρ.4 

 

Η) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 Στην ονομαστική κατάσταση υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του 

φορέα απασχόλησης για κάθε φοιτητή. 

 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. Για τις καταληκτικές ημερομηνίες μπορείτε να επικοινωνείτε 

με το γραφείο ΠΑ, διότι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνεδριάσεις του ΕΛΚΕ.  

 Όλα τα έγγραφα των φοιτητών, τα οποία πρέπει να είναι φωτοτυπίες και όχι πρωτότυπα, τα κρατάτε 

μέχρι τη λήξη της πρακτικής. Στο γραφείο πρακτικής δεν στέλνετε τίποτα πλην των δηλώσεων ΙΒΑΝ και τη 

φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου.  

 Παρακαλούμε να τηρείτε τη μορφή και το περιεχόμενο των εντύπων και να μην τα αλλάζετε/ 

τροποποιείτε. 

 

 

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. 
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

  Μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του 

……………………………………………………………. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», Κωδικός ΟΠΣ 5033025 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την 

Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. κυρία Ζωή Γαβριηλίδου, τo οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. 
 

Σήμερα …/…/…….., στην ……………………………. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» , υπογράφεται το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δ.Π.Θ. 

εκπροσωπούμενο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. Αθανάσιο Αλεξόπουλο και του Φορέα………………………………………… εκπροσωπούμενο από τ….ν 

………………………………………………………………….. 

Κοινή θέση των δύο φορέων είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη του 

θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Α. Φύση, αντικείμενο και διάρκεια απασχόλησης: 

1. Ο/η ασκούμενος/η ……………………………….. θα απασχοληθεί στο Φορέα για το χρονικό διάστημα από 

1/7/2019 ως 31/8/2019, με στόχο την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.  

2. Στόχος της απασχόλησης είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων που αποκτήθηκαν κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους, η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, η ανάπτυξη του αισθήματος 

συνεργασίας και η προσαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Δευτερεύοντα στόχο αποτελεί η 

επιτυχής διεκπεραίωση όσων καθηκόντων ανατεθούν από το Φορέα απασχόλησης. 

3. Ο Φορέας θα αναθέσει και θα εκπαιδεύσει το/τη φοιτητή/τρια στα ακόλουθα καθήκοντα: …………….. 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. και 

πάνω σε αυτά θα τον/την αξιολογήσει. 

4. Ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρευρίσκεται στο χώρο απασχόλησης που θα του υποδείξει ο 

Φορέας,  να συμμορφώνεται με το ωράριο λειτουργίας και τις υποδείξεις καλής λειτουργίας που θα 

του/της δοθούν. Η ημερήσια απασχόληση του/της δε θα πρέπει υπερβαίνει τις οκτώ ώρες ημερησίως, 

η σύμβαση δεν επιτρέπει τυχών υπερωρίες ενώ το αντικείμενο απασχόλησής του/της δε θα πρέπει να 

διαφέρει από το δηλωμένο και συμφωνημένο με το Φορέα. Ο φορέας αναλαμβάνει επίσης να παρέχει 

στον/στην ασκούμενο/η τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκησης των καθηκόντων που του/της 

ανατέθηκαν. 
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Β.  Αμοιβή και Ασφάλιση ασκούμενου. 

Η συνολική αμοιβή του/της ασκούμενου/ης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους πόρους του Έργου και 

καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστήμιου Θράκης.  

Η ισχύουσα και αναλογούσα ασφαλιστική κάλυψη κατά κινδύνου εργατικού ατυχήματος υπολογίζεται σε 

ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, καλύπτεται από πόρους του 

Έργου και καταβάλλεται εμπρόθεσμα από τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ. 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας: 

1.  θα βρίσκεται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του/της φοιτητή/τριας (από 1/7/2019 ως 

31/8/2019).  

2. έχει συνταχθεί σε δύο πρωτότυπα εκ των οποίων το ένα αποδόθηκε στο φορέα …………………………………, 

το δεύτερο στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη 

διατήρηση σχετικού αρχείου.  

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή          
εκπροσώπου Φορέως 

Απασχόλησης: 

              Ονοματεπώνυμο και υπογραφή    
Επ. Υπεύθυνου Τμήματος    

Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. 
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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 

________________. 

 

 

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

 

 

 

 

Επιπλέον σας προσκομίζω αντίγραφο-φωτοτυπία ή παραστατικό της πρώτης όψης του τραπεζικού μου 

λογαριασμού. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201…..-201…..  
 

        Κομοτηνή,  …… / …….. / …….. 

Βεβαιώνεται ότι στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης που διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 

1/7/……… έως 31/8/………, ο/η …………………………………………..……………………….…………………………………  

του/της ………………………………………, φοιτητής/ρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, με αρ. φοιτητικού μητρώου ……………………………., απασχολήθηκε στο φορέα 

υποδοχής  …………………………………………………………………………………..(Επωνυμία) που εδρεύει στον/ην (πόλη, 

οδός, αριθμός) …………………………..……………………………………..………………………………. εκπροσωπούμενο/η από 

τον/την  ……………………………….………………………………………………... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου για θέματα 

πρακτικής άσκησης φοιτητών ή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

Η εργασία του/ης εν λόγω φοιτητή/ριας αποτελεί πρακτική άσκηση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ»,  Κωδικός ΟΠΣ 5033025. 

 

 

Για το Τμήμα Για το Φορέα υλοποίησης 

 

………………………………………………………. 

Του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………… 

(ονομ/νυμο & βαθμίδα Επ. Υπευθύνου) 

(σφραγίδα/υπο/γραφή) 

(το ονομ/νυμο του παραπάνω εκπροσώπου και 

υπογραφή του / σφραγίδα Φορέα) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201….-201…. 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. 

Φορέας πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ……………………………………………………….…………………. 

Ονοματεπώνυμο  Φοιτητή/ριας …………...………..…………………………………………………… Αρ. Μητρώου: …………… 

 

1. Μείνατε ικανοποιημένος/η από την απόδοση του/της φοιτητή/ριας; Πώς θα τον/ην αξιολογούσατε;  

  ΑΡΙΣΤΟΣ/Η      ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ/Η   ΚΑΛΟΣ/Η   ΜΕΤΡΙΟΣ/Α   ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  

Ο/Η ασκούμενος/η….. Πάρα 
πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

2. … ήταν συνεπής στην τήρηση του ωραρίου;      

3. … ενσωματώθηκε εύκολα στην ομάδα άσκησής;      

4. … έδειχνε ενδιαφέρον για τη μάθηση;       

5. …είχε πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο 
άσκησής του; 

     

6. … είχε την κατάλληλη θεωρητική εκπαίδευση 
ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργασιών 
που του/ης ανατέθηκαν; 

     

 

7. Θα τον/ην προσλαμβάνατε στο φορέα σας ή θα τον/ην συστήνατε αλλού;     ΝΑΙ   ΟΧΙ  

8. Θα δεχόσασταν να φιλοξενήσετε άλλον ασκούμενο από το Δ.Π.Θ. στο μέλλον;    ΝΑΙ   ΟΧΙ  

9. Θα επιθυμούσατε οι ώρες συμμετοχής των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση να ήταν περισσότερες;    

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

10. Παρακαλούμε για τη διατύπωση τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων για τον/ην φοιτητή/ρια: 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ημερομηνία ……./……./……..       
 

 

___________________________ 

Υπογραφή/ Ονοματεπώνυμο 

Υπευθύνου του Φορέα   

     

  

 


