
 
 

Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης 

 

Κατά την πρόσφατη διαδικτυακή ενημέρωση (16/12/2021) πραγματοποιήθηκε μια αδρή περιγραφή της 

διαδικασίας της πρακτικής άσκησης. Αναλυτικά θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι ασκούμενοι κατά την διάρκεια του 

επόμενου εξαμήνου. Προς το παρόν, θα πρέπει να επικεντρωθούν στα παρακάτω 2 βασικά ζητήματα: 

• Με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις και οι οποίες θα περιέχονται σε υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν 

(αργότερα), οι υποψήφιοι ασκούμενοι να εκτιμήσουν εάν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης (Επιδοτούμενη = Η χρηματική αποζημίωση καθώς και η ασφάλιση κινδύνου 

καλύπτονται πλήρως από το ΔΠΘ). 

Προϋποθέσεις:  

1) Δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου  

2) Δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας) 

3) Δε βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας 

4) Δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). (π.χ. δεν έχουν συμμετάσχει 

στο παρελθόν σε επιδοτούμενη πρακτική άσκηση κάποιου άλλου τμήματος)  

5) Δεν είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ. 

 

• Όλοι οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν την αναζήτηση φορέα πρακτικής 

άσκησης με τα εξής χαρακτηριστικά: α) το αντικείμενο απασχόλησης να είναι σχετικό με τα γενικότερα 

αντικείμενα του Τμήματος, β) ο φορέας να είναι ιδιωτικός και γ) να μην υφίσταται συγγένεια (Β’ 

βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως 

και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό 

δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ’ μέρους του Φορέα πρακτικής.  

• Σε περίπτωση που ο φορέας πρακτικής ζητήσει ένα «επίσημο» έγγραφο υπάρχει η δυνατότητα 

υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας. Αργότερα θα υπογραφεί και σχετική σύμβαση.  

• Μετά τις γιορτές θα πραγματοποιηθεί και άλλη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο της πρακτικής (alexopo@agro.duth.gr, 6972053898, 2552041169) καθώς και να δείτε τα σχετικά 

ενημερωτικά αρχεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://agro.duth.gr/students/πρακτική-άσκηση/) όπως τον 

Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (https://agro.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/ΟΔΗΓΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-

ΑΣΚΗΣΗΣ.pdf) καθώς και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ (https://praktiki.duth.gr/). 

Για την διευκόλυνση των φοιτητών/τριών προς αναζήτηση φορέα έχει αναρτηθεί σχετικό αρχείο στην 

σελίδα του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» στο e-class.  

Την παρούσα ανακοίνωση συνοδεύει υπόδειγμα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.  

 

 

Ορεστιάδα 19/12/2021 

Αθανάσιος Αλεξόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ε.Υ. Πρακτικής Άσκησης 
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