
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 
Ομάδα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 
 

Πληροφορίες:Γ. Βατζιάς, Επ. Καθηγητής 

Τηλ.:  2310 998681, Fax.: 2310 998767 

e-mail: gvatzias@agro.auth.gr 

www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Κτίριο:Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας  

και Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

 
 
 
Θεσσαλονίκη, 10ηΔεκεμβρίου 2021 

 

 

         

        

Προς 
       τον Πρόεδρο 

του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. 

Καθηγητή κ. Χ. Δόρδα 

Ενταύθα 

 

 

Θέμα: «Απολογισμός Πρακτικής Άσκησης 2021» 

 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

 

Εκ μέρους της ομάδας υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας, σας 

αποστέλλω τον απολογισμό της Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και 

παρακαλώ για την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματός μας. 

 

 

 

      Με εκτίμηση 

        

Ο Υπεύθυνος/Συντονιστής 

Της Ομάδας Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 

 

 

 

 

      Γεώργιος Βατζιάς 

      Επίκουρος Καθηγητής 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021 

 

❖ Την ακαδημαϊκή περίοδο (2020-2021) υλοποιήθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Πρακτική 

Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Γεωπονίας, η οποία αφορά όσους  

4 ετείς ή και ανώτερου έτους απέκτησαν το δικαίωμα πραγματοποίησης της πρακτικής, δηλαδή 

επιτυχή εξέταση σε έναν ελάχιστο αριθμό προαπαιτούμενων μαθημάτων Γεωπονικής Παιδείας 

και Κατεύθυνσης. Με βάση τον κανονισμό υλοποίησης της πρακτικής άσκησης απέκτησαν το 

δικαίωμα να κάνουν Πρακτική Άσκηση 327 φοιτητές/τριες με ημερομηνία εγγραφής τους 

στα μητρώα του Τμήματος Γεωπονίας το ακαδημαϊκό έτος ως ακολούθως: 

❖  

Ακαδημαϊκό Έτος Αριθ. Φοιτ. 

2011-2012 2 

2012-2013 9 

2013-2014 10 

2014-2015 30 

2015-2016 21 

2016-2017 48 

2017-2018 203 

2018-2019 4 

Σύνολο  327 

  

 

**Απέσυραν (2) πριν την έναρξη και παραιτήθηκαν (0) πριν τη λήξη της Π.Α. 

***185 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και 75 κανονική πρακτική και κατανεμήθηκαν ισομερώς στους 10 

επόπτες μέλη Δ.Ε.Π. 

 

• είχαν δικαίωμα

327327

• υπέβαλλαν αίτηση 

280280 • απέσυραν ή δεν 
ολοκλήρωσαν τη 
διαδικασία

-20**-20**

• Ολοκλήρωσαν260***

260***260***
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❖ Από τους 213 που υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα Π.Α. του ΕΣΠΑ (Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης Α.Π.Θ.), ολοκλήρωσαν οι 185. Αναλυτικά, εκ των 213 αιτούντων, 11 δήλωσαν τη μη 

πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 7 αυτοβούλως 

μετακινήθηκαν στην κανονική πρακτική,  ενώ 8 φοιτητές και 2 φοιτήτριες  διαγράφηκαν (για 

τυπικούς λόγους) από το Πρόγραμμα Π.Α. ΕΣΠΑ και εγγράφηκαν στο δυναμικό της κανονικής 

Π.Α.  

 

❖ Οι διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ για το μήνα Ιούλιο που διατέθηκαν από το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. στο Τμήμα μας ήταν 272. Από τους 327 

φοιτητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση για Πρακτική Άσκηση, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπως 

προαναφέρθηκε, υπέβαλαν αίτηση 213 φοιτητές/τριες. Επομένως, δεν χρειάστηκε να 

εφαρμοστεί ο κανονισμός για επιλογή των φοιτητών και επιλέχθηκαν όλοι. Επίσης, το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είχε ζητήσει από τους 185 φοιτητές/τριες, τουλάχιστον οι 138 

(ποσοστό75%) να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής. Στην 

περίπτωση που δε θα καλυπτόταν όλες οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης, το ποσοστό αυτό θα 

έπρεπε να διατηρηθεί. Με βάση τον εναρκτήριο αριθμό των ασκούμενων φοιτητών (185) το  

αντίστοιχο ποσοστό πραγματοποίησης της Π.Α. σε Ιδιωτικούς φορείς ήταν 74,05% (137 

φοιτητές αντίστοιχα). 

 

❖ Από τους 185 φοιτητές/τριες του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι 82 υλοποίησαν την Π.Α. εντός της 

Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης και οι 103 εκτός της Π.Ε. Δεδομένου των 

συνθηκών, από τους 103 φοιτητές, έγιναν αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι/επισκέψεις στους 

χώρους των φορέων υποδοχής σε 38 από αυτούς (ποσοστό 36,9%) σε 25 διαφορετικά μέρη της 

χώρας. Επιπλέον, έγιναν αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι/επισκέψεις από την ομάδα 

υλοποίησης της Π.Α. στους χώρους των φορέων υποδοχής σε φοιτητές/τριες εντός του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και τηλεφωνικοί έλεγχοι σε 

απομακρυσμένα σημεία. Από τους επιτόπιους ελέγχους και την επικοινωνία με τους Φ.Υ. δεν 

διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ διατυπώθηκαν από τους επιβλέποντες στους φορείς 

θετικές σκέψεις/σχόλια για την επαρκή κατάρτιση των φοιτητών μας και τη συμπεριφορά τους. 

 

❖ Συνολικά από τους 260  φοιτητές/τριες, ασκήθηκαν 72 (48 ΕΣΠΑ και 24 Κανονική, αντίστοιχα) 

σε Δημόσιους Φορείς Υποδοχής (27,7%) και 188 (137 ΕΣΠΑ και 51 Κανονική, αντίστοιχα) σε 

Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής (72,3%). Ο συνολικός αριθμός των φορέων υποδοχής που 

ασκήθηκαν ήταν 195. Οι διευθύνσεις των παραπάνω φορέων, όπως γίνεται από το 2011 μέχρι 

σήμερα, θα ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων των Φ.Υ. στους οποίους έχουν ασκηθεί οι 
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φοιτητές/τριες τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με σχόλια εκ μέρους των φοιτητών, και η οποία 

είναι στη διάθεση των φοιτητών/τριων στη διεύθυνση http://www-praktiki.agro.auth.gr/. 

 

❖ Όλοι οι φοιτητές/τριες παρέδωσαν έκθεση πεπραγμένων και για τους δύο μήνες, ενώ στη 

διάρκεια της Π.Α. έστελναν ανά εβδομάδα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, e-mail στους 

επόπτες τους, με περιγραφή των δραστηριοτήτων τους. 

 

❖ Από τους 260 φοιτητές/τριες που ασκήθηκαν, η πρακτική άσκηση αξιολογήθηκε εκ μέρους των 

εποπτών μελών Δ.Ε.Π. και της ομάδας υλοποίησης ως επιτυχής και για τους 260 φοιτητές. 

Κατατέθηκαν οι σχετικές καταστάσεις στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να τους 

πιστωθούν τα ECTS που αναλογούν στην Π.Α., ενώ ενημερώθηκε τόσο το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης, όσο και η Οικονομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ. προκειμένου να επιληφθούν των 

διαδικασιών για την αμοιβή τους, η οποία και έχει ολοκληρωθεί. 

 

❖ Στο πλαίσιο αξιολόγησης και καταγραφής της συνολικής εικόνας της Π.Α. η ομάδα υλοποίησης 

επεξεργάστηκε ένα σύνολο ερωτημάτων/ερωτηματολόγιο, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν 

οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες, οι επόπτες μέλη Δ.Ε.Π. και οι επιβλέποντες των φορέων 

υποδοχής. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι ανωτέρω, η Π.Α. αξιολογείται με βάση 

τα επιμέρους ερωτήματα/απαντήσεις στους Πίνακες που ακολουθούν. Επίσης, στους ίδιους 

Πίνακες παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. 

 

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

 

Ερ.: Πως αξιολογείτε την έκθεση πεπραγμένων του/της φοιτητή/τριας; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  114 43,85 37,34 

Ικανοποιητική  114 43,85 44,64 

Μέτρια  28 10,77 12,88 

Κακή/Πρόχειρη  4 5,15 5,15 

 

 

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Ερ. 1: Ασκηθήκατε στους τομείς/δραστηριότητες που είχαν συμφωνηθεί και έχουν περιγραφεί από το 

ΦΥ στο πρωτόκολλο συνεργασίας; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Ναι  144 55,38 50,21 

Ναι και σε άλλες 

δραστηριότητες 112 

43,08 

 46,78 

Μερικώς  3 1,15 3,00 

Όχι  1 0,38 0,00 

 

http://www-praktiki.agro.auth.gr/
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Ερ. 2: Πως αξιολογείτε το ΦΥ σας ως προς την καταλληλότητά του για Πρακτική Άσκηση των 

συναδέλφων σας των επομένων ετών σε σχέση με την κατεύθυνση σπουδών σας; 

 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  217 88,21 81,97  

Ικανοποιητική  22 8,94 14,16 

Μέτρια  6 2,43 3.8 

Μη ικανοποιητική 1 0,42 0.0 

 

 

 

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

 

Ερ. 1: Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο φοιτητή/τρια ως προς την ικανότητα προσαρμογής στο 

εργασιακό περιβάλλον; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  219 89,02 91,85 

Ικανοποιητική  27 10,98 6,44 

Μέτρια  0 0 0 

 

 

Ερ. 2: Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο φοιτητή/τρια ως προς την επιθυμία να γνωρίσει σε βάθος 

τα επαγγελματικά προβλήματα; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  193 78,61 82,83 

Ικανοποιητική  49 19,79 15,88 

Μέτρια  4 1,60 0,86 

 
 

Ερ. 3: Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο φοιτητή/τρια ως προς την υπευθυνότητα και 

αποτελεσματικότητα στην επιτέλεση των εργασιών που του/της ανατέθηκαν; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  209 85,03 91,85 

Ικανοποιητική  36 14,44 8,15 

Μέτρια  1 0,53 0 

 

 

Ερ. 4: Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο φοιτητή/τρια ως προς την οξυδέρκεια και «αίσθηση» 

λύσης των προβλημάτων; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021 Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  179 72,73 78,54 

Ικανοποιητική  66 26,74 21,03 

Μέτρια  1 0,53 0 

 

 

Ερ. 5: Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο φοιτητή/τρια ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  155 63,10 69,10 

Ικανοποιητική  83 33,69 27,90 

Μέτρια  8 3,21 2,15 
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Ερ. 6: Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο φοιτητή/τρια ως προς τη συναδελφικότητα; 

 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  224 90,91 95,28 

Ικανοποιητική  21 8,56 4,72 

Μέτρια  1 0,53 0 

 

 

Ερ. 7: Πως αξιολογείτε τον/την ασκούμενο φοιτητή/τρια ως προς την ικανότητα επιστημονικής 

προσέγγισης των προβλημάτων; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Άριστη  149 60,43 74,25 

Ικανοποιητική  92 37,43 25,32 

Μέτρια  5 2,14 0 

 

 

Ερ. 8: Θα εξακολουθήσετε να δέχεστε φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας για Πρακτική Άσκηση ώστε 

να συμπεριληφθείτε στη βάση δεδομένων των φορέων υποδοχής για τα επόμενα έτη; 
 Αριθμός Φοιτητών Ποσοστό % (2021) Ποσοστό % (2020) 

Ναι 213 97,70 93,56 

Όχι 5 2,30 6,44 

Μη απάντηση 0 0 0.38 

 
 

 

  



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ– 54124 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 2310996000–www.auth.gr 7 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

• Η έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση της Π. Α. του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους 

(2020–2021), συνέπεσε με την εφαρμογή των  περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της  

πανδημίας του Covid-19. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μία σειρά από αρνητικές επιπτώσεις ως 

προς την εύρυθμη λειτουργία της όλης διαδικασίας, όπως η ματαίωση της διά ζώσης 

ενημέρωσης των φοιτητών/τριών από την Ομάδα Υλοποίησης, τις λίγες αλλά αναγκαίες  

αναβολές – παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος, κυρίως λόγω της δυσκολίας έκδοσης 

συγκεκριμένων υπηρεσιακών πιστοποιητικών (ΑΜΑ ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κ.ά.), την 

αβεβαιότητα – άρνηση φορέων να αποδεχθούν φοιτητές/τριες για την πρακτική τους άσκηση 

και τέλος το δίλημμα – φόβος αρκετών φοιτητών να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Τελικά, με 

την άοκνη προσπάθεια όλης της Ομάδας, της Γραμματειακής υποστήριξης και της αγαστής 

συνεργασίας με το γραφείο Π.Α. του Α.Π.Θ. οι στόχοι επιτεύχθηκαν (προθεσμίες, συμμετοχή 

φοιτητών/τριών κ.ά.) και η Π.Α. ξεκίνησε στον καθορισμένο χρόνο, με τη συμμετοχή 260  

φοιτητών/τριών και  φορέων υποδοχής σε περισσότερες από 50 περιοχές σε όλη την 

Επικράτεια. Ευχή όλων των μελών της Ομάδας Υλοποίησης Π.Α. είναι η επιτυχής υλοποίηση 

της Π.Α. του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με τη συμμετοχή περισσοτέρων φοιτητών/τριών και 

υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Η αξιολόγηση των εκθέσεων πεπραγμένων των φοιτητών από τους επόπτες μέλη ΔΕΠ ήταν 

μερικώς ανοδική ως προς την “Άριστη” κατάταξη σε σύγκριση με αυτή του προηγούμενου 

έτους, ενώ στα ίδια επίπεδα με πέρυσι παρέμεινε  η κατάταξη “Προχειρότητα” που αφορούσε 

κυρίως τη σύνταξη των εκθέσεων. 

• Οι φοιτητές/τριες ήταν πολύ  ικανοποιημένοι από την επιλογή τους ως προς την καταλληλότητα 

του φορέα υποδοχής αλλά και με το αντικείμενο ενασχόλησής τους κατά την Π.Α.  

• Οι επόπτες των φορέων υποδοχής αξιολόγησαν πολύ θετικά το ενδιαφέρον, τη φιλομάθεια, τη 

συναδελφικότητα και την οξυδέρκεια των ασκούμενων φοιτητών/τριών, ενώ η αξιολόγησή τους 

δεικνύει επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης στην εκδήλωση ανάληψης πρωτοβουλίας, 

αλλά και επιστημονικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων εκ μέρους των ασκούμενων 

φοιτητών/τριών.  

 

Γενικά, 

• Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών για τη διεξαγωγή Π.Α. μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ήταν 

εμφανώς λιγότερες των θέσεων που είχαν παραχωρηθεί από γραφείο Π.Α. του Α.Π.Θ. 
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(213/272) και έτσι δε χρειάστηκε η ενεργοποίηση των κριτηρίων – αξιολόγησης των αιτήσεων. 

Τα μέλη της Ομάδας Υλοποίησης παροτρύνουν τους φοιτητές/τριες να διεξάγουν την Π.Α. 

μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.  

• Δεδομένου των συνθηκών και εξαιτίας των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας, η 

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωπονίας, έγινε κάτω από ιδιαίτερες 

συνθήκες και κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες εμφανίζει τάση 

βελτίωσης κάθε έτος, ενώ τα μεμονωμένα προβλήματα, τα οποία η ομάδα υλοποίησης έχει ήδη 

εντοπίσει, αναμένεται να επιλυθούν κατά την ερχόμενη περίοδο της Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ. 2021 

 

Βατζιάς Γεώργιος,   Επ. Καθηγητής, Υπεύθυνος/Συντονιστής Π.Α. 

Κανδύλης Παναγιώτης,  Επ. Καθηγητής,  Επόπτης ΕΤΤ 

Λαζαρίδου Αθηνά,   Αν. Καθηγήτρια,  Επόπτης ΕΤΤ 

Μαλιόγκα Βαρβάρα,   Αν. Καθηγήτρια,  Επόπτης ΦΠ/ΦΥ 

Ματσή Θεοδώρα,   Καθηγήτρια,   Επόπτης ΕΒ 

Μαυρομάτης Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής,  Επόπτης ΦΠ/ΦΜΚ 

Μιχαηλίδης Γεώργιος,  Αν. Καθηγητής,  Επόπτης ΖΠ 

Νιάνιου-Ομπεϊντάτ Ειρήνη,  Αν. Καθηγήτρια,  Επόπτης ΦΠ/ΦΜΚ 

Παρταλίδου Μαρία,   Αν. Καθηγήτρια,  Επόπτης AO 

Τσουβαλτζής Παύλος,  Αν. Καθηγητής,  Επόπτης ΦΠ/ΟΠΑ 

Χατζηλαζάρου Στέφανος,  Επ. Καθηγητής,  Επόπτης ΦΠ/ΟΠΑ 

 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη: Κατερίνα Κονσούλτου και Ζωή Χατσέρα, Τομείς Ζωικής Παραγωγής 

και Αγροτικής Οικονομίας, αντίστοιχα. 

 


