
 
 

 
 
 
 
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
                                                                                         

        Θεσσαλονίκη, _____/______/2013 
 

Επώνυμο:__________________________________Όνομα:__________________AEM: ______________ 

Όνομα Πατέρα:__________________________Όνομα Mητέρας:_______________________________ 

Ημερομηνία γέννησης:________________________Τόπος γέννησης: __________________________ 

Τηλ. σταθερό:_________________   Κινητό: ________________  e‐mail: ________________________ 

Πλήρης Διεύθυνση Κατοικίας:   Οδός:  ___________________________________Αριθμός:_______ 

ΤΚ: ____________   ΠΟΛΗ: _________________________ 

Αριθμός ταυτότητας:____________________ Εκδούσα Αρχή:________________________________ 

ΑΜΚΑ:  _____________________________  Α.Μ. ΙΚΑ (αν υπάρχει): ____________________________  

Ημερομηνία 1ης ασφάλισης: ____________________________ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ): __________________  ΔΟΥ:________________________ 

Κατεύθυνση σπουδών:_______________________________________ Έτος σπουδών:___________ 

 

Δηλώνω  ότι  όλα  τα  παραπάνω  στοιχεία  είναι  ακριβή  και  ότι  η  Πρακτική  μου  Άσκηση  θα 

πραγματοποιηθεί  στην/στον  υπηρεσία/  επιχείρηση/οργανισμό  που  αναφέρεται  στο  επισυναπτόμενο 

πρωτόκολλο συνεργασίας και αναλαμβάνω τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 (α) την 1η  ημέρα της Πρακτικής Άσκησης εκτός Αγροκτήματος (15 Ιουλίου 2013) να παρουσιαστώ 

στο Φορέα Υποδοχής,  

  (β)  να  παραλάβω  από  τον  υπεύθυνο  του  Φορέα  Υποδοχής  «Βεβαίωση  επιτυχούς 

πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης» και να την παραδώσω στον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης 

της κατεύθυνσης. 

                                                                     

Ο/Η Δηλών –ούσα 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 
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Α.Μ.Κ.Α.  

 



 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την   …. / ….. / 2013  , στα γραφεία της ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του 

ΑΠΘ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

1.  o  υπεύθυνος  της  Πρακτικής  Άσκησης  Φοιτητών  της  κατεύθυνσης  «Οπωροκηπευτικών  και 

Αμπέλου» της ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Α.Π.Θ., κ. Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ, Eπικ. Kαθηγητής 

2.  o  νόμιμος  εκπρόσωπος  κ./κα  …………………..…………………………………………………  του/της 

οργανισμού/επιχείρησης/υπηρεσίας (Φορέας Υποδοχής):  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
Ιδιωτικός Τομέας          

Δημόσιος Τομέας         

ΑΦΜ:  ΔOY: 

 
ΟΔΟΣ: ............................................................................................. ΑΡΙΘΜΟΣ: ...................... 
 
ΠΟΛΗ ................................................................................................Τ.Κ. ................................. 
ΤΗΛ.:  FAX: 

WEBSITE:  e‐mail: 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

  Άρθρο 1  

  Η  συνεργασία  αφορά  στην  εκπόνηση  Πρακτικής  Άσκησης  στους  χώρους  του  παραπάνω 

αναφερόμενου  Φορέα  Υποδοχής  του  φοιτητή/φοιτήτριας  με  Α.Ε.Μ.  …….........… 

[Επώνυμο]…………………………….................…[Όνομα]………...................……….......……. 

  Άρθρο 2 

  Η  Πρακτική  Άσκηση  αρχίζει  στις  15/7/2013  και  λήγει  στις  14/8/2013  και  θα 

πραγματοποιηθεί στους χώρους του Φορέα Υποδοχής ή ……………………… ..........................................  

με  επιβλέποντα  από  την  πλευρά  του  Φορέα  Υποδοχής  τον/την  κ./κα 

.......................................................................  στον  τομέα  δραστηριοτήτων  ή  ειδικό  αντικείμενο 

απασχόλησης (επιλέξτε στον πίνακα που ακολουθεί):  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 
_____________________________________________ 

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης:  Στέφανος Κουνδουράς, Επικ. Καθηγητής 

Τ.Θ. Παν. 251, Τ.Κ. 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ. 2310 99 86 50 ‐ Fax. 2310 99 86 65 

e‐mail: skoundou@agro.auth.gr 
 

 



Ερευνητικός  /  

εκπαιδευτικός                   Διοικητικός                         Εμπορικός                       

Εφαρμογών                      

Παροχής υπηρεσιών/ 

συμβουλών                         Άλλος                                
   

  Άρθρο 3 

  Η αποδοχή από  τον 2ο  συμβαλλόμενο πραγματοποίησης  της Πρακτικής Άσκησης  του/της 

φοιτητή/τριας  στους  χώρους  δραστηριοτήτων  του  δεν  συνεπάγεται  απολύτως  καμιά  σχέση 

εργασίας  και  δεν  αναλαμβάνει  έναντι  του  ασκούμενου/ης  φοιτητού/τριας  καμία  απολύτως 

οικονομική υποχρέωση ή υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ατυχήματος.  

  Άρθρο 4 

  Η ασφαλιστική  κάλυψη  έναντι  ατυχήματος  του  ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας  αποτελεί 

αποκλειστική υποχρέωση της Γεωπονικής Σχολής και καλύπτεται πλήρως από το ΑΠΘ. 

  Άρθρο 5 

  Ο/H  επιβλέπων/ουσα  του 2ου  συμβαλλόμενου οφείλει  να παρακολουθεί  και  να καθοδηγεί 

τον/την φοιτητή/τρια για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και παρέχει «Βεβαίωση» σχετικά με την 

επιτυχή πραγματοποίηση/περάτωση της Πρακτικής Άσκησης. 

  Άρθρο 6 

  Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση  των  καθηκόντων  του/της  καθώς  και  κάθε  άλλη  ρύθμιση  ή  κανονισμό  που  ισχύει  στο 

Φορέα  Υποδοχής  και  να  κατανοεί  τη  σχέση  ανάμεσα  στις  διάφορες  βαθμίδες  εργαζομένων  στο 

εργασιακό περιβάλλον.  

  Ο 2ος  συμβαλλόμενος  δηλώνει  ότι  δέχεται  όλα  τα  παραπάνω  και  αναλαμβάνει  την  καλή 

εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής. 

  Το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας έχει συνταχθεί σε δύο αντίτυπα. Κάθε συμβαλλόμενος 

πήρε από ένα αντίτυπο και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Για την επιχείρηση/υπηρεσία/οργανισμό 
(Σφραγίδα ‐ Υπογραφή) 

 

 

 

 

Για τη Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ 
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