
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης σχετικά με τα Παραδοτέα των Ασκούμενων 

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκεστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης της 
πρακτικής σας άσκησης,  
 
Σας ενημερώνω ότι θα πρέπει μέσα στο 1ο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2019 να έχετε 
καταθέσει τα παραδοτέα σας δηλ. τα πρωτότυπα της Βεβαίωσης πρακτικής και της 
Αξιολόγησης φοιτητή, στην Γραμματεία του Τμήματος (κα. Β. Τσονίδου).  

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η βεβαίωση της πρακτικής θα πρέπει να 
συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, στην συνέχεια να εκτυπωθεί και να 
υπογραφεί/σφραγιστεί από το αρμόδιο πρόσωπο. Καμία χειρόγραφη βεβαίωση ή 
βεβαίωση με χειρόγραφες διορθώσεις ή με  ημερομηνία πριν τις 31/8* ή με 
αναγραφή του τόπου υπογραφής διαφορετικού από την έδρα του φορέα ή με 
υπογραφή χωρίς σφραγίδα ή με υπογραφή άσχετου προσώπου κ.ο.κ., δεν θα γίνει 
δεκτή και θα πρέπει μετά τις κατάλληλες διορθώσεις να υποβληθεί εκ νέου στην 
Γραμματεία του Τμήματος. Οι ασκούμενοι να προσέξουν κάποια ζητήματα που 
μπορεί να έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της πρακτικής ή που μπορεί να 
προκύψουν (π.χ. αντικατάσταση του ατόμου που αρχικά φαινόταν σαν υπεύθυνος 
του φορέα ή απουσία του κατά την υπογραφή της βεβαίωσης κλπ) και να 
απευθυνθούν εγκαίρως στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος ή στο Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ για αναζήτηση λύσης. 

 Το έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή από τον φορέα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
παρατηρήσεις. Θα πρέπει να φέρει ημερομηνία ίδια με την βεβαίωση πρακτικής. Σε 
περίπτωση που ο υπεύθυνος του φορέα το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει το 
έντυπο αξιολόγησης σε σφραγισμένο φάκελο.   

 Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην Γραμματεία του Τμήματος ήδη βρίσκονται και οι 
σχετικές συμβάσεις τις οποίες και θα πρέπει να υπογράψουν οι ασκούμενοι με την 
επιστροφή τους στο Τμήμα.  

 Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια δεν έχει υποχρεώσεις κατά την 
εξεταστική και άρα δεν θα βρίσκεται στην Ορεστιάδα στις αρχές του Σεπτεμβρίου, 
θα πρέπει να φροντίσει ώστε να παραδοθούν τα παραπάνω έγγραφα στην 
Γραμματεία του Τμήματος έως τις 15/9 προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος 
χρόνος για τον έλεγχο τους και σε περίπτωση προβλήματος η έγκαιρη 
αντικατάσταση τους. Εάν τα παραδοτέα αποσταλούν με courier, το κόστος θα 
βαρύνει τον αποστολέα.  

Η όποια ολιγωρία θα επιφέρει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής και καταβολή αποζημίωσης) σε όλους τους 
φοιτητές του Τμήματος.  
 
Ορεστιάδα 16/8/2019 
Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης 
 
 
* Ιδιαίτερα για το 2019 και επειδή η 31/8 είναι Σάββατο, μπορεί να γίνει αποδεκτή 
βεβαίωση πρακτικής με ημερομηνία 30/8/2019 εφόσον για τον συγκεκριμένο φορέα  το 
Σάββατο δεν είναι εργάσιμη ημέρα.     


