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ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΤΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	 	
Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια προκειμένου να διαχειριστεί την αίτηση  και να παρακολουθήσει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης 
της Σχολής/Τμήματος που ανήκει εισέρχεται στο http://dasta.auth.gr  (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Αρχική εικόνα συστήματος ΔΑΣΤΑ 
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Κάνοντας κλικ στην πράσινη επιλογή Πρακτική Άσκηση και επιλέγοντας Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης και έπειτα Φοιτητές/ 
Φοιτήτριες (Εικόνα 2) ο χρήστης ανακατευθύνεται σε σελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου και εισάγει τα στοιχεία του 
Ιδρυματικού Λογαριασμού δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιεί και στο email του (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 2. Επιλογή σύνδεσης στη διαχείριση πρακτικής άσκησης 
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Εικόνα 3. Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού 

Στην περίπτωση που δοθούν τα σωστά στοιχεία ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα διαχείρισης της πρακτικής άσκησης του 
Τμήματός του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Η πρώτη οθόνη που βλέπει ο χρήστης εμφανίζει τις διαθέσιμες περιόδους πρακτικής άσκησης του Τμήματός του (Εικόνα 4). Για 
να μπορέσει να κάνει αίτηση σε κάποια από αυτές τις περιόδους ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να εισάγει τα στοιχεία του στο 
σύστημα. Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται από την επιλογή Προσωπικά στοιχεία. 

 

Εικόνα 4. Η αρχική οθόνη διαχείρισης τη πρακτικής άσκησης για φοιτητές/φοιτήτριες 
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Τα στοιχεία που συμπληρώνονται (Εικόνα 5) πρέπει να είναι τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.  

 

Εικόνα 5. Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης για την Πρακτική Άσκηση 
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Τα στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης είναι τα παρακάτω: 

 Όνομα Πατέρα 
 Όνομα Μητέρας 
 Φύλο 
 Ημερομηνία Γέννησης 
 e-mail (εκτός από το πανεπιστημιακό): αν δεν υπάρχει άλλο e-mail πρέπει να συμπληρωθεί το πανεπιστημιακό. 
 Σταθερό τηλέφωνο: αποτελείται από 10 χαρακτήρες χωρίς κενά. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο κινητό πρέπει να 

συμπληρωθεί σε αυτό το πεδίο για δεύτερη φορά ο αριθμός του κινητού. 
 Κινητό τηλέφωνο: αποτελείται από 10 χαρακτήρες χωρίς κενά. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο σταθερό πρέπει να 

συμπληρωθεί σε αυτό το πεδίο για δεύτερη φορά ο αριθμός του σταθερού. 
 Πόλη μόνιμης κατοικίας: Επιλέγετε ή πληκτρολογείτε την πόλη μόνιμης κατοικίας. Πληκτρολογώντας τους χαρακτήρες 

εμφανίζονται οι επιλογές που έχετε διαθέσιμες. 
 Οδός μόνιμης κατοικίας: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρώνετε μια παύλα -. 
 Αριθμός οδού μόνιμης κατοικίας: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρώνετε μια παύλα -. 
 Ταχυδρομικός κώδικας: συμπληρώνετε 5 χαρακτήρες χωρίς κενά. 
 Αριθμός ταυτότητας: συμπληρώνεται μόνο από τους κατέχοντες ελληνική ταυτότητα. Η ελληνικές ταυτότητες 

αποτελούνται από ένα ή δύο ελληνικά γράμματα και 6 αριθμούς. Συμπληρώνετε στο πεδίο τα γράμματα και τους αριθμούς 
χωρίς κενά. 

 Αριθμός διαβατηρίου: Φοιτητές από χώρες εκτός της Ελλάδας και φοιτητές που έχουν στρατιωτική ταυτότητα 
συμπληρώνουν στο πεδίο αυτό το διαβατήριό τους ή την ταυτότητά τους αντίστοιχα. Φοιτητές από την Κύπρο που δε 
διαθέτουν διαβατήριο αλλά μόνο ταυτότητα συμπληρώνουν σε αυτό το πεδίο τον αριθμό της κυπριακής ταυτότητας. 

 Αρχή έκδοσης: συμπληρώνετε την υπηρεσία όπου εκδόθηκε η ταυτότητα ή το διαβατήριο. 
 Αριθμός Ειδικού Μητρώου ΑΕΜ: αποτελείται μόνο από αριθμούς χωρίς κενά. 
 Έτος σπουδών: συμπληρώνετε το έτος σπουδών που βρίσκεστε τη στιγμή της αίτησης. 
 Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ: Ονομάζεται και ΑΜΑ ΙΚΑ ή ΑΜΙΚΑ. Αποτελείται από 7 μέχρι 10 αριθμούς. Τον συμπληρώνετε 

χωρίς κενά. 
 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης: Αποτελείται από 11 αριθμούς χωρίς κενά. 
 Αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ: Αποτελείται από 9 αριθμούς χωρίς κενά. 
 ΔΟΥ: Επιλέγετε από τον κατάλογο που εμφανίζεται ή πληκτρολογείτε τη ΔΟΥ στην οποία ανήκετε. 
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 Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ: Οι φοιτητές που είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι σε τραπεζικό 
λογαριασμό οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας ή κυπριακής τράπεζας εισάγουν τον ΙΒΑΝ. Ο ΙΒΑΝ αποτελείται από 27 
χαρακτήρες (GR+25 χαρακτήρες) για τις ελληνικές τράπεζες.  Πληκτρολογείτε και τους 27 χαρακτήρες χωρίς κενά. Θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ πραγματοποιεί τις πληρωμές μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση 
που διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, κατά τη μεταφορά των χρημάτων από το λογαριασμό της Επιτροπής 
Ερευνών στο δικό σας λογαριασμό η τράπεζά σας θα κρατήσει ένα μικρό ποσό.  

 Τράπεζα Λογαριασμού: Συμπληρώνετε την τράπεζα στην οποία έχει ανοιχτεί ο τραπεζικός λογαριασμός 
 Δεν είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος: Αν δεν είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε κανέναν τραπεζικό λογαριασμό  

τότε αφήνετε το πεδίο IBAN κενό και επιλέγετε το κουτάκι αυτής της επιλογής. Θα πρέπει άμεσα να μεταβείτε στην 
τράπεζα της επιλογής σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Μόλις ανοίξει ο 
τραπεζικός λογαριασμός σας, μπαίνετε πάλι στην φόρμα εισαγωγής στοιχείων, εισάγετε τον ΙΒΑΝ του καινούριου 
λογαριασμού και από-επιλέγεται το Δεν είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Επιπλέον, στέλνεται e-mail στο Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης praktiki@auth.gr 

 Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι τα στοιχεία που συμπλήρωσα στην φόρμα είναι αληθή: Δηλώνετε ότι 
έχετε συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία σας και οποιαδήποτε λάθη οφείλονται σε εσάς. 

 Για την αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων μου για τους σκοπούς της πρακτικής άσκησης όπως 
περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου του συστήματος της πρακτικής Άσκησης: Σύμφωνα με τον κανονισμό 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να συναινέσουν οι 
φοιτητές/φοιτήτριες στην επεξεργασία των στοιχεία που δίνουν.  

Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει όλα τα στοιχεία πρέπει να πατήσει στο κουμπί «Αποθήκευση». Στην περίπτωση που  όλα τα 
στοιχεία έχουν καταχωρηθεί σωστά εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης. Διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα που αναφέρει 
τα λάθη που έχουν γίνει. Ο χρήστης θα πρέπει να τα διορθώσει και να πατήσει πάλι στο κουμπί «Αποθήκευση». 
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ΕΠΙΛΟΓΗ	ΘΕΣΗΣ	
Έπειτα ο χρήστης επιλέγει μία από τις περιόδους που υπάρχουν στη σελίδα Περίοδοι Πρακτικής. Επειδή ενδέχεται να 
υπάρχουν περισσότερες από μία περίοδοι θα πρέπει να επιλεγεί αυτή που ενδιαφέρει τον χρήστη (Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6. Επιλογή Περιόδου Πρακτικής Άσκησης 
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Θα εμφανιστούν οι φορείς που διαθέτουν θέσεις πρακτικής άσκησης για αυτή την περίοδο, η περιοχή οπού θα διενεργηθεί η 
πρακτική άσκηση, ο τίτλος της θέσης και ο συνολικός αριθμός θέσεων που διαθέτει ο φορέας [Εικόνα 7]. 

 

 

 

 

 

Επάνω από τον πίνακα των θέσεων εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για πόσες θέσεις μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
του ο φοιτητής και για πόσες περιόδους. 

Αν ο χρήστης δε γνωρίζει την περιοχή διενέργειας της πρακτικής άσκησης που αναγράφεται, μπορεί να πατήσει επάνω στο όνομα 
της περιοχής και θα ανοίξει νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησής του όπου θα εμφανιστεί η περιοχή με τη βοήθεια των 
Google Maps. Επιπλέον , για κάθε θέση εμφανίζονται ο τίτλος και η περιγραφή που έχει βάλει ο φορέας καθώς και ο Επόπτης 
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του Φορέα. Αν ο φοιτητής/ η φοιτήτρια, ενδιαφέρεται να δηλώσει την προτίμησή του/της για μια θέση δηλώνει τον αριθμό 
προτίμησής και πατάει το κουμπί «Αίτηση».  

 

Εικόνα 7. Οι θέσεις μιας περιόδου όπου μπορεί να κάνει αίτηση  χρήστης 
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Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης της επιλογής. Στη στήλη της ενέργειας το κουμπί αλλάζει και στη θέση του 
«Αίτηση» υπάρχει το «Ακύρωση» [Εικόνα 8]. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την επιλογή του μπορεί να 
πατήσει στο κουμπί «Ακύρωση». 

 

Εικόνα 8. Επιτυχής αποθήκευση προτίμησης 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ	
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ πρέπει να 
συμπληρώνουν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Στο τέλος κάθε εβδομάδας της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπληρώνεται ένα 
σύντομο κείμενο όπου θα περιγράφεται η πρακτική άσκηση της εβδομάδας που πέρασε. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο βρίσκεται 
στην επιλογή Ημερολόγιο. Εκεί ο χρήστης επιλέγει την εβδομάδα που πέρασε στο πεδίο Εβδομάδα καταχώρησης και στο 
πεδίο Κείμενο εισάγει το κείμενο περιγραφής [Εικόνα 9]. Κάθε καταχώρηση πρέπει να ξεπερνάει τους 300 χαρακτήρες και να 
μην υπερβαίνει τους 500. 

 

Εικόνα 9. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. 

Πατώντας στο κουμπί Καταχώρηση καταχωρείται το κείμενο στο σύστημα [Εικόνα 10]. Κάθε εβδομάδα οι χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν από το ημερολόγιο την εβδομάδα που πέρασε και την προηγούμενή της. Οι υπόλοιπες εβδομάδες δεν εμφανίζονται. 
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Οι χρήστες πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν το ημερολόγιο κάθε εβδομάδα. Η συμπλήρωση του ημερολογίου ελέγχεται 
κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που ενημερώνει τους χρήστες που έχουν παραλείψει να το 
συμπληρώσουν. Μη συμμόρφωση με τη συμπλήρωση του ημερολογίου οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης του φοιτητή/της 
φοιτήτριας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί μια καταχώρηση  που έχει ήδη κάνει. Για κάθε Τμήμα υπάρχει δείγμα 
πρότυπου ημερολογίου το οποίο μπορούν να συμβουλευτούν οι φοιτητές προκειμένου να συντάξουν την καταχώρησή τους. 
Δείτε τα πρότυπα ημερολόγια του Τμήματος Γεωπονίας στο Παράρτημα. 

  

Εικόνα 10. Καταχώρηση στο ημερολόγιο 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	
 
Την επόμενη ημέρα από τη λήξη της πρακτικής άσκησης ενεργοποιείται η αξιολόγηση του προγράμματος από τους φοιτητές 
και της φοιτήτριες. Προκειμένου να συμπληρώσουν την αξιολόγηση οι χρήστες επιλέγουν από το μενού την επιλογή 
Αξιολόγηση. Ο χρήστης συμπληρώνει την αξιολόγηση και πατά στο κουμπί «Αποθήκευση» προκειμένου να αποθηκευτούν τα 
στοιχεία της αξιολόγησης  
 

 
Εικόνα 11. Αξιολόγηση του προγράμματος 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΔΕΛΤΙΑ	ΕΙΣΟΔΟΥ	ΚΑΙ	ΕΞΟΔΟΥ	
 

Δελτίο	εισόδου	
Στις πρώτες δέκα ημέρες από την έναρξη της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι/ασκούμενες πρέπει να συμπληρώσουν το 
απογραφικό δελτίο εισόδου. Ο σύνδεσμος για το απογραφικό δελτίο εισόδου βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας 
Ημερολόγιο (Εικόνα 12). Πατώντας σε αυτόν μεταφέρεστε στη σελίδα των απογραφικών (Εικόνα 13). Πατώντας στο κουμπί 
«Είσοδος» μεταφέρεστε στο απογραφικό δελτίο εισόδου. Σε περίπτωση που έχει ήδη συμπληρωθεί εμφανίζεται μήνυμα λάθους 
(Εικόνα 14).  

 
Εικόνα 12. Αξιολόγηση του προγράμματος 
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Εικόνα 13. Αρχική εικόνα απογραφικού δελτίου 

 

 

Εικόνα 14. Μήνυμα συμπληρωμένου απογραφικού δελτίου 
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Δελτίο	Εξόδου	
Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/φοιτήτριες εκτός από την αξιολόγηση θα πρέπει να συμπληρώσουν και 
το απογραφικό δελτίο εξόδου. Ο σύνδεσμος για το απογραφικό δελτίο εξόδου βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας της 
Αξιολογήσεις (Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15. Απογραφικό δελτίο εξόδου. 

Πατώντας σε αυτόν μεταφέρεστε στη σελίδα των απογραφικών (Εικόνα 13). Πατώντας στο κουμπί «Είσοδος» μεταφέρεστε στο 
απογραφικό δελτίο εισόδου. Σε περίπτωση που έχει ήδη συμπληρωθεί εμφανίζεται μήνυμα λάθους (Εικόνα 14). 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΦΟΡΕΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ	ΕΤΩΝ	
Οι φοιτητές στο τέλος της περιόδου καλούνται να αξιολογήσουν τον Φορέα Υποδοχής και να αιτιολογήσουν την άποψη τους. Τα 
σχόλια είναι υποκειμενικά και σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζουν τις απόψεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Για να δείτε τα 
σχόλια πηγαίνετε στην επιλογή Φορείς. 

 

Εικόνα 16. Αξιολόγηση φορέων από φοιτητές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	
ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1) Η σχολαστική και ποιοτική συμπλήρωση των ημερολογίων σε εβδομαδιαία βάση, αποτελεί συμβατική σας υποχρέωση. Η απόκλιση μπορεί  να 
επιφέρει μέχρι και ακύρωση της σύμβασης.  

2) Η περιγραφή των πεπραγμένων δραστηριοτήτων στο ημερολόγιο απαιτεί σοβαρότητα και ακρίβεια. Εκφράσεις όπως  "Ο Φορέας δεν είχε πολλή 
δουλειά αυτή την βδομάδα",  κλπ δε μπορούν να εμφανίζονται σε επίσημα ημερολόγια. Σε κάποιες περιπτώσεις οι περιγραφές προσβάλλουν την 
όλη διαδικασία, τους ίδιους τους ασκούμενους και το Τμήμα. 

3) Αποφεύγετε τις επαναλαμβανόμενες σε εβδομαδιαία βάση μονολεκτικές εκφράσεις. 

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πρότυπα ημερολόγια. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1/7: Γνωριμία με τον γυναικείο αγροτουριστικό συνεταιρισμό, μια επιχείρηση στο πλαίσιο της αγροτικής πολυδραστηριότητας   

2/7: Οι γυναίκες δεν κατάφεραν να φτιάξουν σαπούνια λόγω άγνοιας διαδικασίας, άρα απαραίτητη η κατάρτιση.  

3/7: Συνεργασία με τυροκομείο για διερεύνηση σύστασης καθετοποιημένου cluster.  

4/7: Ερωτηματολόγιο πελατών για μέτρηση ικανοποίησης  
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5/7: Οικονομικές εκθέσεις 3ετίας, ταμειακές ροές για την εύρεση του νεκρού σημείου 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 

1/7: Παρασκευή πάστας εδαφών. Μέτρηση pH πάστας και EC εκχυλίσματος κορεσμού για διάγνωση αλάτωσης‐νατρίωσης. 

2/7: Εκχύλιση διαθεσίμων P, Κ από εδάφη. Μέτρηση των μακροθρεπτικών με ICP για σύσταση λίπανσης. 

3/7: Εκχύλιση διαθεσίμων Β, Cu, Zn, Fe, Mn από εδάφη. Μέτρηση των μικροθρεπτικών με ICP για σύσταση λίπανσης. 

4/7: Προσδιορισμός κοκκομετρικής σύστασης εδαφών (Βουγιούκος). Ξηρή καύση φύλλων. 

5/7: Διαλυτοποίηση τέφρας φύλλων. Μέτρηση Β, Fe με ICP για διάγνωση προβλημάτων θρέψης της καλλιέργειας. 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1/7: Έλεγχος οίστρου, με σκοπό τον προγραμματισμό και την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης. 

2/7: Πραγματοποίηση τεχνητών σπερματεγχύσεων, με εισαγωγή υψηλής ποιότητας σπερματοζωαρίων. 

3/7: Δειγματοληψία και ανάλυση γάλακτος (περιεκτικότητα σε λίπος, σωματικών κυττάρων, κ.α.). 

4/7: Ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων (επιβάλλεται από τη νομοθεσία). 

5/7: Έλεγχος ποιότητας αυγών πτηνοτροφικής μονάδας για την ασφάλεια καταναλωτή.  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

1/7 Επίσκεψη σε θερμοκήπια τομάτας. Υπόδειξη: λίπανση για περιορισμό τροφοπενίας Κ+.   

2/7 Επίσκεψη σε βαμβακοκαλλιέργεια. Έλεγχος παγίδων πράσινου σκουληκιού. 

3/7 Παραμονή στο κατάστημα και συμβουλές για καλλιεργητικές τεχνικές και φυτοπροστασία. 

4/7 Επίσκεψη σε καλλιέργεια μαϊντανού. Διάγνωση προσβολής από  μύκητα Septoria petroselini. Υπόδειξη: αφαίρεση προσβεβλημένων φύλλων και 
ψεκασμός  με διασυστηματικό μυκητοκτόνο Ortiva. 

5/7 Καταχώρηση φυτοπροστατευτικών ουσίων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

1/7: Μέτρηση pH (δείκτης μικροβιολογικής αλλοίωσης) και ανίχνευση αφλατοξινών (ασφάλεια καταναλωτή). 

2/7: Προσδιορισμός πρωτεΐνης  και  λίπους στο γάλα (απαραίτητος για την τυποποίηση του).  

3/7:  Παρασκευή φέτας  από  πρόβειο  και  κατσικίσιο  γάλα  (επιβάλλεται  από  τη  νομοθεσία)  και  προσδιορισμός  άλατος  (αναστέλλει  τη    μικροβιολογική 
αλλοίωση) στην άλμη.  

4/7: Προσδιορισμός πρωτεΐνης, λίπους και υγρασίας σε φέτα (τήρηση της νομοθεσίας). 

5/7: Οργανοληπτικός έλεγχος τυριών (αποδοχή από καταναλωτή). 
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Τέλος εγχειριδίου - 
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Ιστορικό εκδόσεων 
Έκδοση Ημερομηνία Περίληψη αλλαγών 
1.0 15/3/2016 Αρχική έκδοση 
2.0 10/2/2017 Διόρθωση λαθών, προσθήκη κειμένου για απογραφικά δελτία εισόδου – 

εξόδου, ημερολόγια, αξιολόγηση φορέων 
2.1 20/2/2018 Αλλαγές σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού 
2.2 5/3/2018 Αλλαγή λογοτύπου, προσθήκη περιγραφής νέων πεδίων 

 

Για οποιαδήποτε απορία ή σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, παρακαλώ, επικοινωνήστε 
με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ, Υπόγειο 

Τηλέφωνα: 2310997187, 2310997136 

email: praktiki@auth.gr 

 


