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ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΣΤΑΜΦΙΜΘΥ ΑΥΜΘΥΘΥ-ΕΥΣΑ 2021 

1. Ρι διακζςιμεσ κζςεισ του προγράμματοσ για το τρζχον ζτοσ 2021 είναι 272, εκ των οποίων 

τουλάχιςτον οι 204 (75% των κζςεων) κα πρζπει να καλυφκοφν από φοιτθτζσ/τριεσ που οι 

Φορείσ Χποδοχισ (Φ.Χ.) που κα απαςχολθκοφν να ανικουν ςτον ΙΔΙΩΦΙΜΡ ΦΡΞΕΑ. 

2. Θ αμοιβι ςυμμετοχισ (μικτι) ςτο πρόγραμμα ανζρχεται ςτο ποςό των 250 € (κακαρι αμοιβι: 250 € 

- 10.11 € για το Ι.Μ.Α. = 239.89 €). 

3. Υτο πρόγραμμα ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ-ΕΥΣΑ δικαιοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα 

www.agro.auth.gr/ΥΣΡΧΔΕΥ/ΣΤΑΜΦΙΜΘ και μετά από επιλογι να ςυμμετάςχουν ΞΡΟΡΟ 

φοιτθτζσ/τριεσ που (α) με βάςθ τθν θμερομθνία εγγραφισ τουσ ςτο δυναμικό του Φμιματοσ 

βρίςκονται ςτο 4ο ζτοσ ςπουδϊν και μετά (εγγραφι κατά το ακ. ζτοσ 2017-2018 ι ςε παλαιότερθ 

θμερομθνία) και ζχουν αποκτιςει δικαίωμα πραγματοποίθςθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ, ςφμφωνα με 

τον κανονιςμό υλοποίθςθσ τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ που βρίςκεται αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα 

www.agro.auth.gr/ΥΣΡΧΔΕΥ/ΣΤΑΜΦΙΜΘ, (β) ζχουν δθλϊςει ΣΤΡΘΓΡΧΞΕΟΩΥ τθν επικυμία τουσ να 

πραγματοποιιςουν τθν Σρακτικι τουσ Άςκθςθ το καλοκαίρι του 2021 ςτθν ιςτοςελίδα 

www.agro.auth.gr/ΥΣΡΧΔΕΥ/ΣΤΑΜΦΙΜΘ, (γ) προγραμματίηουν να επιλζξουν Φορζα Χποδοχισ (Φ.Χ.) 

που δραςτθριοποιείται εντόσ των ορίων τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ. 

4. Θ κατανομι των κζςεων του προγράμματοσ ΕΥΣΑ ςε κάκε κατεφκυνςθ ςπουδϊν γίνεται αναλογικά 

με βάςθ τον αρικμό των φοιτθτϊν τθσ κατεφκυνςθσ που ζχουν αποκτιςει το δικαίωμα 

πραγματοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ το καλοκαίρι του 2021. Υτθν περίπτωςθ που οι διακζςιμεσ 

κζςεισ μιασ κατεφκυνςθσ δεν καλυφτοφν, αυτζσ διατίκενται αναλογικά ςτισ άλλεσ κατευκφνςεισ 

ςπουδϊν. 

5. Υε ζνα 2ο επίπεδο επιλογισ και ςτθν περίπτωςθ που οι αιτιςεισ των φοιτθτϊν είναι περιςςότερεσ 

από τισ διακζςιμεσ κζςεισ, θ επιλογι των φοιτθτϊν/τριϊν πραγματοποιείται με βάςθ τα εξισ 

κριτιρια:  

Α) Ρ αρικμόσ (3, 2 ι 1) των μακθμάτων που ζχουν προτακεί από κάκε κατεφκυνςθ ςπουδϊν και ςτα 

οποία οι φοιτθτζσ ζχουν επιτφχει ςτισ εξετάςεισ προβιβάςιμο βακμό. Υυγκεκριμζνα τα μακιματα 

που ζχουν προτακεί από κάκε κατεφκυνςθ είναι τα εξισ: 

 
ΑΓΤΡΦΙΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ 

1. Ο002Χ Αγροτικι Ρικονομικι 
2. Ο016Χ Γεωργία 
3. Ο041Ε Γεωργικι Εκπαίδευςθ 

 

ΕΓΓΕΙΩΟ ΒΕΝΦΙΩΥΕΩΟ, ΕΔΑΦΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΞΘΧΑΟΙΜΘΥ 
1. Ο015Χ Γεωργικι Χδραυλικι 
2. Ο017Χ Εδαφολογία 
3. Ο202Χ Θερμοκιπια 

 

ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
1. Ο012Χ Αρχζσ Επεξεργαςίασ και Υυντιρθςθσ Φροφίμων 
2. Ο024Ε Γενικι Ξικροβιολογία 
3. Ο306Χ Χθμεία Φροφίμων Ι 

 

http://www.agro.auth.gr/�������/��������
http://www.agro.auth.gr/�������/��������
http://www.agro.auth.gr/�������/��������
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ΗΩΙΜΘ ΣΑΤΑΓΩΓΘ 
1. Ο010Χ Ηωοτεχνία – Αναπαραγωγι Αγροτικϊν Ηϊων 
2. Ο013Χ Διατροφι Αγροτικϊν Ηϊων 
3. Ο057Ε Χδατοκαλλιζργειεσ 

 

ΦΧΦΙΜΘ ΣΑΤΑΓΩΓΘ 
1. Ο016Χ Γεωργία 
2. Ο022Χ Εντομολογία 
3. Ο564Χ Βιολογία Ρπωροκθπευτικϊν  

 
Β) Υτθν περίπτωςθ που κα πρζπει να επιλεγοφν φοιτθτζσ με τρία ι δφο μακιματα, οι φοιτθτζσ 

κατατάςςονται με βάςθ το άκροιςμα των βακμϊν τουσ. B1) Υε περίπτωςθ ιςοβακμίασ θ επιλογι 

πραγματοποιείται μετά από κλιρωςθ. 

Γ) Υτθν περίπτωςθ που κα πρζπει να επιλεγοφν φοιτθτζσ με ζνα μάκθμα, οι φοιτθτζσ κατατάςςονται με 

βάςθ το βακμό επιτυχίασ ςε ζνα από τα προτακζντα μακιματα. Γ1) Υτθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ θ 

επιλογι πραγματοποιείται μετά από κλιρωςθ.  

Δ) Υτθν περίπτωςθ που κα πρζπει να επιλεγοφν φοιτθτζσ με κανζνα μάκθμα, θ επιλογι 

πραγματοποιείται με βάςθ τθ ςυνάφεια του επιλεγζντοσ Φορζα Χποδοχισ ςε ςχζςθ με τθν 

κατεφκυνςθ ςπουδϊν του φοιτθτι (μετά από ειςιγθςθ του αντίςτοιχου επόπτθ τθσ κατεφκυνςθσ) ι 

ςε ςυνδυαςμό με κλιρωςθ ι και ςε ςυνδυαςμό με τον Φομζα ΙΔΙΩΦΙΜΡΥ ι ΔΘΞΡΥΙΡΥ που ανικει ο 

Φορζασ Χποδοχισ. 

6. Υφμφωνα με το άρκρο 1 του παρόντοσ κανονιςμοφ, το 75% των κζςεων των φοιτθτϊν/τριων που κα 

πραγματοποιιςουν Σρακτικι Άςκθςθ μζςω ΕΥΣΑ κα πρζπει να αφοροφν Φορείσ Χποδοχισ που 

ανικουν ςτον Ιδιωτικό Φομζα. Υτθν περίπτωςθ που οι Φ.Χ. του Δθμοςίου είναι περιςςότεροι από 

25%, τότε οι υπεράρικμοι φοιτθτζσ/τριεσ που επζλεξαν Δθμόςιο Φορζα, με εφαρμογι των 

κριτθρίων των άρκρων 4 και 5 του παρόντοσ κανονιςμοφ, κα καλοφνται εντόσ ςυγκεκριμζνου 

χρονικοφ διαςτιματοσ να αλλάξουν Φ.Χ. Υτθν περίπτωςθ που αρνθκοφν, τθ κζςθ τουσ λαμβάνουν 

επιλαχόντεσ φοιτθτζσ/τριεσ των οποίων οι Φ.Χ. ανικουν ςτον Ιδιωτικό Φομζα, με εφαρμογι και 

πάλι των κριτθρίων των άρκρων 4 και 5 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

7. Φοιτθτζσ/τριεσ που υπζβαλαν αίτθςθ να ενταχκοφν ςτθν Σρακτικι Άςκθςθ ΕΥΣΑ και δεν 

επελζγθςαν, ζχουν δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατάςταςθσ των φοιτθτϊν που επελζγθςαν. 

8. Θ τελικι ζνταξθ ςτο πρόγραμμα προχποκζτει τθν εγγραφι του επιλεγζντοσ Φορζα Χποδοχισ ςτο 

ςφςτθμα «ΑΦΝΑΥ» του Χπουργείου Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων ωσ πάροχοσ κζςεων Σρακτικισ 

Άςκθςθσ για τουσ φοιτθτζσ του Φμιματοσ Γεωπονίασ του Α.Σ.Θ. το μινα ΙΡΧΝΙΡ του 2021. 

9. Ρι επιλεγζντεσ φοιτθτζσ/τριεσ υπογράφουν ςφμβαςθ με τον Ε.Ν.Μ.Ε. (Ειδικόσ Νογαριαςμόσ 

Μονδυλίων Ζρευνασ) του Α.Σ.Θ. 

10. Θ ζνταξθ ςτο πρόγραμμα ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των φοιτθτϊν/τριϊν, κακϊσ και των Φορζων 

Χποδοχισ τουσ τθν αποδοχι όλων των όρων του «ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΧ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΣΤΑΜΦΙΜΘΥ 

ΑΥΜΘΥΘΥ», κακϊσ και τθν εκπλιρωςθ των παρακάτω δεςμεφςεων και παραδοτζων:  

 Δεςμεφςεισ/παραδοτζα αςκοφμενων φοιτθτϊν/τριων: (α) θ πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με το 

χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν τθσ υλοποίθςθσ τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ, (β) θ εγγραφι ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΔΑΥΦΑ» (dasta.auth.gr), (γ) θ απόκτθςθ Α.Ξ.Α. ΙΜΑ, (δ) θ κατοχι 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ κατά προτίμθςθ ςτθν Φράπεηα Σειραιϊσ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ 

τράπεηα, (ε) θ εβδομαδιαία ςυμπλιρωςθ του θλεκτρονικοφ θμερολογίου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΔΑΥΦΑ (Σαραςκευι απόγευμα ζωσ και Μυριακι), ςτο οποίο περιγράφονται επιγραμματικά με 

επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ, οι θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ τθσ παρελκοφςθσ εβδομάδασ, (ςτ) θ 

εφάπαξ ςυμπλιρωςθ του απογραφικοφ δελτίου ειςόδου – εξόδου, (η) θ ςυμπλιρωςθ/απάντθςθ 

του θλεκτρονικοφ εντφπου αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ και των 



 3 

φορζων υποδοχισ και (θ) θ διακίνθςθ των απαραίτθτων εντφπων προσ και από τουσ Φορείσ 

Χποδοχισ. 

 Δεςμεφςεισ/παραδοτζα των Φορζων Χποδοχισ: (α) εγγραφι ςτο ςφςτθμα «ΑΦΝΑΥ», (β) 

υπογραφι του πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ, (γ) ςυμπλιρωςθ/απάντθςθ του θλεκτρονικοφ εντφπου 

αξιολόγθςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ από τον επιβλζποντα του 

Φ.Χ. 

11. Θ επιλογι του Φορζα Χποδοχισ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ είναι αποκλειςτικι 

ευκφνθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ και θ καταλλθλότθτα εξετάηεται από τον επόπτθ μζλοσ ΔΕΣ. 

ΣΤΡΥΡΧΘ: Απαγορεφεται θ πραγματοποίθςθ Σρακτικισ Άςκθςθσ ςε επιχείρθςθ ςυγγενικοφ τουσ 

προςϊπου 1ου και 2ου βακμοφ (γονείσ, αδζλφια, κείοι/εσ). Θα πρζπει, με βάςθ τα αναγραφόμενα 

ςτοιχεία ςτθν ΦΑΧΦΡΦΘΦΑ-ΥΦΤΑΓΙΔΑ του Φ.Χ., να τεκμθριϊνεται θ ΥΧΟΑΦΕΙΑ του Φ.Χ. με τον 

Αγροτικό Φομζα και να είναι δυνατόν να ενταχκεί ςε μια από τισ κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων του 

παρακάτω πίνακα. Ρι φοιτθτζσ/τριεσ ςτθν επιλογι του Φ.Χ. κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ και 

τθν κατεφκυνςθ ςπουδϊν τουσ, κακϊσ είναι δυνατόν να απορριφκοφν αιτιςεισ ςυμμετοχισ μετά 

από ειςιγθςθ των εποπτϊν (π.χ. αιτιςεισ φοιτθτϊν τθσ Ηωικισ Σαραγωγισ που επιλζγουν ωσ Φ.Χ. 

ζνα Ηαχαροπλαςτείο ςτα Γρεβενά ι αιτιςεισ φοιτθτϊν τθσ κατεφκυνςθσ Φυτικισ Σαραγωγισ που 

επιλζγουν ωσ Φ.Χ. τθν Επιχείρθςθ Ψδρευςθσ τθσ Πάνκθσ). 

12. Βάςει τθσ απόφαςθσ Απ. Αρικμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΜ Β’ 3520/19.09.2019, Άρκ. 1, §1.2δ από 

1.10.2019, όλοι οι Φορείσ Χποδοχισ που αςκοφν φοιτθτζσ/τριεσ  για Σρακτικι Άςκθςθ (με 

οποιοδιποτε τρόπο) υποχρεοφνται να τουσ δθλϊνουν ςτο ςφςτθμα ΣΥ ΕΤΓΑΟΘ, ςυμπλθρϊνοντασ το 

ζντυπο «Ε3.5: Ενιαίο Ζντυπο Αναγγελίασ Ζναρξθσ / Ξεταβολϊν Σρακτικισ Άςκθςθσ Υπουδαςτϊν / 

Φοιτθτϊν», τόςο κατά τθν ζναρξθ όςο και κατά τθ λιξθ τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ. Υυγκεκριμζνα, θ 

υποχρζωςθ αφορά Σρακτικι Άςκθςθ, που πραγματοποιείται από φοιτθτζσ/τριεσ ςτο πλαίςιο των 

ςπουδϊν τουσ (ανεξαρτιτωσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ: προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο). Θ 

ςυμπλιρωςθ του παραπάνω εντφπου αποτελεί υποχρζωςθ του εκάςτοτε Φορζα Χποδοχισ με 

επιςφναψθ ςφμβαςθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ (π.χ. κάποιο Σρωτόκολλο Υυνεργαςίασ, ςυμφωνθτικό ι 

απόφαςθ Φμιματοσ ςτθν οποία αναφζρονται τα ςτοιχεία των φοιτθτϊν/τριϊν). Υφμφωνα με το 

άρκρο 4, παρ. 4.6 τθσ απόφαςθσ:  «Κατά την υποβολή του εντφπου Ε3.5 επιςυνάπτεται κατά 

περίπτωςη η ςαρωμζνη ςφμβαςη Πρακτικήσ Άςκηςησ μεταξφ του ςπουδαςτή/φοιτητή, του 

εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ και του νόμιμου εκπροςώπου τησ επιχείρηςησ, ςτην οποία 

πραγματοποιείται η Πρακτική Άςκηςη ή η εγκριτική απόφαςη Πρακτικήσ Άςκηςησ». 

Θ διλωςθ από το Φορζα Χποδοχισ πραγματοποιείται ςτο ΣΥ ΕΤΓΑΟΘ  με τουσ κωδικοφσ που 

διακζτει για τθ διλωςθ οποιουδιποτε εργαηόμενου ςτο ςφςτθμα αυτό. 

Υε περίπτωςθ που ο Φορζασ Χποδοχισ δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο μθτρϊο εργοδοτϊν (δεν ζχει 

προςλάβει ςτο παρελκόν εργαηόμενο) και δε διακζτει κωδικοφσ ςτο ΣΥ ΕΤΓΑΟΘ, ζχει επιτευχκεί 

ςυγχρονιςμόσ του ΣΥ ΕΤΓΑΟΘ με το taxisnet. Ξπορεί, δθλαδι, να χρθςιμοποιιςει το όνομα χριςτθ 

και τον κωδικό που διακζτει ςτο taxisnet για να ειςζλκει ςτο ΣΥ ΕΤΓΑΟΘ και να δθλϊςει τουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ που κα αςκιςει. 

Υθμειϊνεται ότι θ μθ διλωςθ ενόσ/μίασ φοιτθτι/τριασ ςτο ΣΥ ΕΤΓΑΟΘ ςυνεπάγεται τθν επιβολι 

προςτίμου ςτουσ Φορείσ Χποδοχισ, ςε περίπτωςθ ελζγχου από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Για τθ 

ςυμπλιρωςθ του εντφπου απαιτοφνται ςτοιχεία τόςο του/τθσ φοιτθτι/τριασ που κα αςκθκεί, όςο 

και του Ιδρφματοσ. Θα πρζπει να μεριμνιςετε για τθν αποςτολι αυτϊν των ςτοιχείων ςτουσ Φορείσ 

Χποδοχισ. 

 

13. ΣΙΟΑΜΑΥ: 

Α. ΣΤΩΦΡΓΕΟΘΥ ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ (ΣΑΦ) 
ΠΑΤ1. Κτθνοτροφικζσ Μονάδεσ (Πάχυνςθ ηώων, Σιτθρζςια/Διατροφι, Αναπαραγωγι, Άρμεγμα, κ.ά.). 
ΠΑΤ2. Μελιςςοκομικζσ Μονάδεσ. 
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ΠΑΤ3. Φυτώρια (Παραγωγι/Εμπορία Σπορόφυτων). 
ΠΑΤ4. Θερμοκθπιακζσ Καλλιζργειεσ (Παραγωγι/Εμπορία Λαχανικών-Ανκζων). 
ΠΑΤ5. Αγροκτιματα (Υπαίκριεσ Καλλιζργειεσ Φυτών Μεγάλθσ Καλλιζργειασ, Δζνδρων, Φροφτων και 

Λαχανικών). 
ΠΑΤ6. Βιομθχανίεσ/Βιοτεχνίεσ Παραγωγισ Γεωργικοφ Εξοπλιςμοφ και Εφοδίων (Γεωργικά Μθχανιματα, 

Αρδευτικά Συςτιματα, Λιπάςματα, Φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ, κ.ά.). 
ΠΑΤ7. Σχζδια Αρχιτεκτονικισ Τοπίου (Καταςκευι και Συντιρθςθ Πάρκων, Πραςίνου και Κιπων, κ.ά.). 
ΠΑΤ8. Αγροκτιματα πολλαπλών δραςτθριοτιτων (Παραγωγι Φυτικών και Ηωικών Προϊόντων). 
Β. ΔΕΧΦΕΤΡΓΕΟΘΥ ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ (ΔΑΦ) 
ΔΑΤ1. Επιχειριςεισ Επεξεργαςίασ και Μεταποίθςθσ Γεωργικών Προϊόντων (Βιομθχανίεσ Επεξεργαςίασ/ 

Μεταποίθςθσ Ηωικών και Φυτικών Προϊόντων, Βιομθχανίεσ Παραγωγισ Τροφίμων). 
ΔΑΤ2. Επιχειριςεισ Τυποποίθςθσ Φροφτων και Λαχανικών. 
Γ. ΦΤΙΦΡΓΕΟΘΥ ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ (ΦΑΦ) 
ΤΑΤ1. Αγροτικι Εκπαίδευςθ. 
ΤΑΤ2. Γεωργικι Ζρευνα (Δθμόςιοι Ερευνθτικοί Φορείσ Γεωργικισ Ζρευνασ). 
ΤΑΤ3. Υποςτθρικτικζσ Υπθρεςίεσ Δθμόςιων Φορζων: Σχζδια Βελτίωςθσ και Αναδιάρκρωςθσ Καλλιεργειών, 

Βιολογικι Γεωργία, Φυτοπροςταςία, Διαχείριςθ Υδάτων, κ.ά. 
TΑΤ4. Γραφεία Γεωργικών - Γεωργοτεχνικών και Περιβαλλοντικών Μελετών/Σχζδια Βελτίωςθσ και 

Αναδιάρκρωςθσ Ηωικοφ και Φυτικοφ Κεφαλαίου. 
ΤΑΤ5. Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ-Εργαςτιρια Χθμικών και Μικροβιολογικών αναλφςεων (Εδαφών, Νερών, 

Τροφίμων, Ηωοτροφών, Φυτών, Αγροτικών Προϊόντων). 
ΤΑΤ6. Εταιρείεσ Πιςτοποίθςθσ κατά ISO και HCCAP Μονάδων  Επεξεργαςίασ και Μεταποίθςθσ Γεωργικών 

Προϊόντων. 
ΤΑΤ7. Εμπορικζσ Επιχειριςεισ Γεωργικοφ Εξοπλιςμοφ και Εφοδίων/Γεωργικών Εφαρμογών (Φυτικι 

Παραγωγι). 
ΤΑΤ8. Εμπορικζσ Επιχειριςεισ Κτθνιατρικών Ειδών/Ηωοτροφζσ (Ηωικι Παραγωγι). 
Δ. ΜΑΘΕΦΡΣΡΙΘΞΕΟΡΥ ΓΕΩΤΓΙΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ, ΞΕΦΑΣΡΙΘΥΘΥ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑΥ ΓΕΩΤΓΙΜΩΟ 

ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ (ΜΓΦ): 
ΚΓΤ1: Ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. 
ΚΓΤ2: Συνεταιριςμοί, Συνεταιριςτικζσ Ενώςεισ, κ.ά. 
 

14. Ρι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τουσ Φορείσ Χποδοχισ ςτουσ οποίουσ αςκικθκαν 

οι φοιτθτζσ/τριεσ τα προθγοφμενα ζτθ, ςυμβουλευόμενοι τθ βάςθ Φορζων Χποδοχισ ςτθ 

διεφκυνςθ www-praktiki.agro.auth.gr. Σροτείνεται/υποδεικνφεται ο Φορζασ Χποδοχισ που κα 

επιλεγεί κατά προτίμθςθ να ανικει ςτον Ιδιωτικό Φομζα, ενϊ δεν επιτρζπεται να είναι Ανϊτατο 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα (ΑΕΙ) ςτθ Θεςςαλονίκθ ι ςε άλλθ περιοχι τθσ Ελλάδοσ. Υε κάκε Φορζα 

Χποδοχισ επιτρζπεται για τθν ίδια χρονικι περίοδο, για το ίδιο αντικείμενο και τον ίδιο 

επιβλζποντα να απαςχολθκοφν/αςκθκοφν μζχρι τρεισ (3) φοιτθτζσ/τριεσ. 

15. Για τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ του Φ.Χ. και του/τθσ αςκοφμενου/θσ φοιτθτι/τριασ, 

υπογράφεται, ςε πρϊτθ φάςθ από τον υπεφκυνο του Φ.Χ. και τον/τθν φοιτθτι/τρια και ςε δεφτερθ 

φάςθ από τον Ιδρυματικά Χπεφκυνο του ζργου «Σρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν Α.Σ.Θ.» και τον 

αρμόδιο Αναπλθρωτι Σρφτανθ του Α.Σ.Θ., το πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ ςε τζςςερα (4) αντίτυπα, 

όπου περιγράφονται οι υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν (Α.Σ.Θ. και 

Φορζασ Χποδοχισ). λα τα πεδία του πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ πρζπει να είναι κατάλλθλα 

ςυμπλθρωμζνα και με τθ ΥΦΤΑΓΙΔΑ του Φορζα Χποδοχισ (ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που ο 

Φορζασ Χποδοχισ ςτερείται ςφραγίδασ, πριν υποβλθκεί θ αίτθςθ κα πρζπει να απευκυνκεί ο/θ 

φοιτθτισ/τρια ςτον κ. Γ. Βατηιά, Ε.Χ. του προγράμματοσ Σρακτικισ Άςκθςθσ του Φμιματοσ 

Γεωπονίασ Α.Σ.Θ.). ΣΤΡΥΡΧΘ: Ρι υπογραφζσ ςτα πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ κα πρζπει να είναι 

πρωτότυπεσ. 

16. Θ παρουςία των αςκοφμενων φοιτθτϊν/τριϊν είναι υποχρεωτικι όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

(πενκιμερο) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια 



 5 

του θμεριςιου ωραρίου του Φ.Χ. και όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί ςε ό,τι αφορά ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

τθσ εβδομάδασ και του θμεριςιου 8ωρου ωραρίου. 

17. Ματά τθ διάρκεια τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να απουςιάηουν από το Φ.Χ. 

μία θμζρα το μινα για οποιοδιποτε λόγο (προςωπικό, εκπαιδευτικό ι υγείασ). Εφόςον θ διάρκεια 

τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ ΕΥΣΑ είναι ζνασ μινασ (Ιοφλιοσ), δικαιοφνται μία θμζρα. Φθν θμζρα αυτι 

μποροφν να τθν χρθςιμοποιοφν όποτε οι ίδιοι το κεωροφν ςκόπιμο. Θα πρζπει πριν από τθν 

απουςία τουσ από το Φ.Χ. να ενθμερϊςουν με e-mail, το Γραφείο Σρακτικισ Άςκθςθσ 

(praktiki@auth.gr), τον Χπεφκυνο/Υυντονιςτι τθσ Ρμάδασ Χλοποίθςθσ τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ (Επίκ. 

Μακ. κ. Γ. Βατηιά), κακϊσ επίςθσ και τον επόπτθ τουσ μζλοσ ΔΕΣ, τουλάχιςτον δφο θμζρεσ νωρίτερα 

και φυςικά να ζχουν ενθμερϊςει και το Φ.Χ. Εάν θ ενθμζρωςθ δεν είναι ζγκαιρθ, δεν κα δίνεται θ 

άδεια. Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν περιςςότερεσ απουςίεσ από αυτι που προβλζπεται, τότε 

ο/θ φοιτθτισ/τρια διαγράφεται και οφείλει να πραγματοποιιςει τθν Σρακτικι Άςκθςθ ςε επόμενο 

ακαδθμαϊκό ζτοσ. Επιπλζον απουςίεσ επιτρζπονται αποκλειςτικά και μόνο όταν αυτζσ οφείλονται 

ςε λόγουσ υγείασ και κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με ςχετικά ζγγραφα από ιατροφσ ι νοςοκομεία. 

18. Ρι αςκοφμενοι φοιτθτζσ/τριεσ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ ςυμμορφϊνονται πλιρωσ 

με τον κανονιςμό αςφαλείασ και εμπιςτευτικότθτασ κακϊσ και με κάκε άλλθ εργαςιακι ρφκμιςθ ι 

κανονιςμό που ιςχφει ςτο Φορζα Χποδοχισ. 

19. Θ ομάδα υλοποίθςθσ/υποςτιριξθσ του προγράμματοσ διατθρεί το δικαίωμα διαγραφισ από το 

πρόγραμμα φοιτθτι/τριασ, του/τθσ οποίου/ασ θ ςυμπεριφορά κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ 

τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ δεν ανταποκρίνεται ςτθν ακαδθμαϊκι του/τθσ ιδιότθτα, είναι μθ ςφννομθ 

και ο/θ φοιτθτισ/τρια δεν ακολουκεί πιςτά τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και εμπιςτευτικότθτασ 

κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του/τθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςιακι ρφκμιςθ ι κανονιςμό 

που ιςχφει ςτο Φορζα Χποδοχισ ι θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του/τθσ επθρεάηουν αρνθτικά το 

εργαςιακό περιβάλλον και κατά ςυνζπεια τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ ςυμφωνθκείςασ άςκθςισ 

του/τθσ. Επίςθσ, θ ομάδα υλοποίθςθσ/υποςτιριξθσ του προγράμματοσ διατθρεί το δικαίωμα 

διαγραφισ από το πρόγραμμα φοιτθτι/τριασ που ακετεί τισ υποχρεϊςεισ του/τθσ που απορρζουν 

από τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, όπωσ θ μθ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ ενεργειϊν, θ μθ 

αποςτολι e-mails, θ μθ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από τον ίδιο ι τον επιβλζποντά του ςτο Φ.Χ., 

θ αδικαιολόγθτθ απουςία από το χϊρο άςκθςισ του/τθσ, κ.ά. 

20. Θ ομάδα υλοποίθςθσ/υποςτιριξθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τθ Γραμματεία του 

Φμιματοσ Γεωπονίασ για τθν επιτυχι πραγματοποίθςθ τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ και τθν πίςτωςθ ςτθν 

καρτζλα του/τθσ φοιτθτι/τριασ των ECTS που αντιςτοιχοφν ςτθν Σρακτικι Άςκθςθ ςφμφωνα με το 

Σρόγραμμα Υπουδϊν. 

21. Ρι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα υποχρεοφνται να ςυμμετάςχουν ςε πικανι ςυνάντθςθ όπου 

παρουςιάηεται θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των απαντιςεων των ερωτθματολογίων και 

διαμορφϊνονται οι τελικζσ εκτιμιςεισ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.  

22. Διακρίςεισ φφλου, εκνικότθτασ, φυλισ, θλικίασ χρϊματοσ ι κρθςκείασ από όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ δεν είναι αποδεκτζσ και δεν επιτρζπονται. 

23. Φοιτθτζσ/τριεσ που δεν ολοκλθρϊνουν τθν Σρακτικι τουσ Άςκθςθ επιτυχϊσ, μποροφν να τθν 

πραγματοποιιςουν ςε επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ, αλλά δεν δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν 

ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ - ΕΥΣΑ. 

24. Ρ παρϊν κανονιςμόσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του «Μανονιςμοφ Χλοποίθςθσ Σρακτικισ 

Άςκθςθσ» που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα www.agro.auth.gr/ΥΣΡΧΔΕΥ/ΣΤΑΜΦΙΜΘ. 

 

 

 

 

mailto:praktiki@auth.gr
http://www.agro.auth.gr/�������/��������
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ΡΞΑΔΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ/ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ ΦΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ 

 

Χπεφκυνοσ/Υυντονιςτισ: 

Βατηιάσ Γεώργιοσ, Επίκ. Κακθγθτισ  Τθλ.: 2310 998752 e-mail: gvatzias@agro.auth.gr 

Ξζλθ: 

Κανδφλθσ Παναγιώτθσ, Επίκ. Κακθγθτισ Τθλ.: 2310 991678 e-mail: pkandylis@agro.auth.gr 

Λαηαρίδου Ακθνά, Αναπλ. Κακθγιτρια   Τθλ.: 2310 991671 e-mail: athlazar@agro.auth.gr 

Μαλιόγκα Βαρβάρα, Αναπλ. Κακθγιτρια Τθλ.: 2310 998716 e-mail: vmaliogk@agro.auth.gr 

Ματςι Θεοδώρα, Κακθγιτρια    Τθλ.: 2310 998682 e-mail: thmatsi@agro.auth.gr 

Μαυρομάτθσ Ακανάςιοσ, Αναπλ. Κακθγθτισ  Τθλ.: 2310 998784 e-mail: amavromat@agro.auth.gr 

Μιχαθλίδθσ Γεώργιοσ, Αναπλ. Κακθγθτισ Τθλ.: 2310 991712 e-mail: michageo@agro.auth.gr 

Νιάνιου-Ομπεϊντάτ Ειρινθ, Αναπλ. Κακθγιτρια  Τθλ.: 2310 998617 e-mail: nianiou@agro.auth.gr 

Παρταλίδου Μαρία, Αναπλ. Κακθγιτρια  Τθλ.: 2310 998701 e-mail: parmar@agro.auth.gr 

Τςουβαλτηισ Παφλοσ, Επίκ. Κακθγθτισ  Τθλ.: 2310 998802 e-mail: ptsouv@agro.auth.gr   

Χατηθλαηάρου Στζφανοσ, Επίκ. Κακθγθτισ  Τθλ.: 2310 990308 e-mail: hatzilaz@agro.auth.gr 

 

Γραφείο Σρακτικισ Άςκθςθσ – ΕΥΣΑ, Α.Σ.Θ. 

 

Κορωναίοσ Αντώνιοσ, Ιδρυματικόσ Υπεφκυνοσ Τθλ.: 2310 998515 e-mail: koroneos@geo.auth.gr  

Παπαγεωργίου Βάςω     Τθλ.: 2310 997136 e-mail: vvpapage@auth.gr 

Δάλλασ Ιάκωβοσ    Τθλ.: 2310 997187 e-mail: idallas@auth.gr 

 

Γραμματειακι υποςτιριξθ Φμιματοσ Γεωπονίασ: 

 

Κονςοφλτου Αικατερίνθ    Τθλ.: 2310 998687 e-mail: konsultu@agro.auth.gr 

Χατςζρα Ηωι      Τθλ.: 2310 998828 e-mail: zhats@agro.auth.gr 

 

 

mailto:gvatzias@agro.auth.gr
mailto:pkandylis@agro.auth.gr
mailto:athlazar@agro.auth.gr
mailto:vmaliogk@agro.auth.gr
mailto:thmatsi@agro.auth.gr
mailto:amavromat@agro.auth.gr
mailto:michageo@agro.auth.gr
mailto:nianiou@agro.auth.gr
mailto:parmar@agro.auth.gr
mailto:ptsouv@agro.auth.gr
mailto:hatzilaz@agro.auth.gr
mailto:koroneos@geo.auth.gr
mailto:vvpapage@auth.gr
mailto:idallas@auth.gr
mailto:konsultu@agro.auth.gr
mailto:zhats@agro.auth.gr

