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11..  Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών η πρακτική άσκηση διαρκεί δύο μήνες (1η ΙΟΥΛΙΟΥ έως 31 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ), πραγματοποιείται σε χώρους ΕΚΤΟΣ ΑΠΘ, είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 25 του νόμου 1474 (ΦΕΚ 128/ 7-9-1984, τ. Α’) και τις 

αποφάσεις του Τμήματος Γεωπονίας. 

22..  Δικαίωμα πραγματοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ αποκτούν οι φοιτητές/τριες  που βρίσκονται 

στο 4ο έτος σπουδών με βάση το έτος εγγραφής τους στα μητρώα του Τμήματος. 

33..  Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αφορούν στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών εκ μέρους 

των φοιτητών ανακοινώνεται στο τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι καταληκτικές ημερομηνίες 

ενεργειών πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα καθώς σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής/τρια  

χάνει το δικαίωμα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί 

να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ERASMUS κατά το ανοιξιάτικο εξάμηνο που προηγείται του 

καλοκαιριού που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση οφείλουν να 

ενημερωθούν για τις απαραίτητες ενέργειες από τον Υπεύθυνο/Συντονιστή κ. Καθ. Γρ. 

Διαμαντίδη σε προγενέστερο χρόνο.  

44..  Με βάση την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 213/23-4-1987, τ. Β’) οι ασκούμενοι φοιτητές αμείβονται 

με το ποσό των περίπου 59 Ευρώ ανά μήνα άσκησης. Τη διαδικασία πληρωμής έχει αναλάβει η 

Οικονομική Υπηρεσία του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος. 

55..  Η επιλογή του Φορέα Υποδοχής (Φ.Υ.) για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι 

αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή/τριας.  

66..  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν για τους εν δυνάμει ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

συμβουλευόμενοι τη βάση Φορέων Υποδοχής στους οποίους ασκήθηκαν οι φοιτητές/τριες του 

Τμήματος Γεωπονίας τα προηγούμενα έτη στην ιστοσελίδα www-praktiki.agro.auth.gr.  

77..  Η συμφωνία μεταξύ του επιλεγέντος Φ.Υ. και του ασκούμενου φοιτητού/τριας  επικυρώνεται με 

την υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που  υπογράφεται σε πρώτη φάση από τον 

υπεύθυνο του Φ.Υ. και σε δεύτερη φάση από τον Επόπτη της Κατεύθυνσης Σπουδών.  

88..  Η παρουσία των φοιτητών/τριών είναι υποχρεωτική όλες τις εργάσιμες ημέρες 

(συμπεριλαμβάνεται και το Σάββατο εάν αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ του φοιτητού και του ΦΥ 

κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας) καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου 

8ωραρίου του Φ.Υ. και δεν επιτρέπονται απουσίες εκτός εάν αυτές οφείλονται σε λόγους υγείας 

που  πρέπει να τεκμηριώνονται με σχετικά έγγραφα. 

99..  Ο Φ.Υ. στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οφείλει να βεβαιώσει ενυπόγραφα την επιτυχή 

πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. 

1100..Για την  επιλογή από τους φοιτητές/τριες του Φορέα Υποδοχής όπου θα ασκηθούν θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

I. Προτείνεται  ο Φορέας Υποδοχής κατά προτίμηση  να ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

II. Σε κάθε Φορέα Υποδοχής επιτρέπεται για την ίδια χρονική περίοδο και το ίδιο αντικείμενο 

απασχόλησης/Άσκησης μέχρι τρεις (3) φοιτητές.   



III. Δεν επιτρέπεται να επιλεγεί ως ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

(π.χ., ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδος).  

IV. Θα πρέπει, με βάση τις δραστηριότητες του Φ.Υ. και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ του Φορέα Υποδοχής (Φ.Υ.), να τεκμηριώνεται η ΣΥΝΑΦΕΙΑ του Φ.Υ. με 

τον Αγροτικό Τομέα και να είναι δυνατόν να ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων 

του παρακάτω πίνακα. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνση σπουδών, καθώς 

είναι δυνατόν να απορριφθούν επιλογές ΦΥ μετά από εισήγηση των εποπτών της κατεύθυνσης 

σπουδών (πχ, αιτήσεις φοιτητών της Ζωικής Παραγωγής που επιλέγουν ως Φ.Υ. ένα 

Ζαχαροπλαστείο στα Γρεβενά ή αιτήσεις φοιτητών της Φυτικής Παραγωγής  που επιλέγουν ως 

Φ.Υ. την Επιχείρηση Ύδρευσης της Ξάνθης). 

Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΑΤ) 
ΠΑΤ1. Κτηνοτροφικές Μονάδες (Πάχυνση ζώων, Σιτηρέσια/Διατροφή, Αναπαραγωγή, Άρμεγμα, κ.ά.) 
ΠΑΤ2. Μελισσοκομικές Μονάδες 
ΠΑΤ3. Φυτώρια (Παραγωγή/Εμπορία Σπορόφυτων) 
ΠΑΤ4. Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες (Παραγωγή/Εμπορία Λαχανικών-Ανθέων) 
ΠΑΤ5. Αγροκτήματα (Υπαίθριες Καλλιέργειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Δένδρων, Φρούτων και 
Λαχανικών) 
ΠΑΤ6. Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες  Παραγωγής Γεωργικών Εφοδίων (Γεωργικά Μηχανήματα,  Αρδευτικά 
Συστήματα, Λιπάσματα, Φυτοπροστατευτικές ουσίες, κ.ά.) 
ΠΑΤ7. Σχέδια Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Κατασκευή και Συντήρηση Πάρκων, Πρασίνου και Κήπων, 
Διαχείριση Υδάτων, κ.ά.) 
ΠΑΤ8. Αγροκτήματα πολλαπλών δραστηριοτήτων (Παραγωγή Φυτικών και Ζωικών Προϊόντων). 
Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΔΑΤ) 
ΔΑΤ1. Επιχειρήσεις Επεξεργασίας και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων (Βιομηχανίες 
Επεξεργασίας/Μεταποίησης Ζωικών και Φυτικών Προϊόντων, Βιομηχανίες Παραγωγής Τροφίμων) 
ΔΑΤ2. Επιχειρήσεις Τυποποίησης Φρούτων και Λαχανικών 
Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΤΑΤ) 
ΤΑΤ1. Αγροτική Εκπαίδευση 
ΤΑΤ2. Γεωργική Έρευνα (Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς Γεωργικής Έρευνας) 
ΤΑΤ3. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Δημόσιων Φορέων: Σχέδια Βελτίωσης και Αναδιάρθωσης 
Καλλιεργειών, Βιολογική Γεωργία, Φυτοπροστασία, Διαχείριση Υδάτων, κ.ά.) 
TΑΤ4. Γραφεία Γεωργικών Μελετών/Σχέδια Βελτίωσης και Αναδιάρθωσης  Ζωικού και Φυτικού 
Κεφαλαίου 
ΤΑΤ5. Ποιοτικός Έλεγχος-Εργαστήρια  Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων (Εδαφών, Νερών, 
Τροφίμων, Ζωοτροφών, Φυτών, Αγροτικών Προϊόντων) 
ΤΑΤ6. Εταιρείες  Πιστοποίησης κατά ISO και HCCAP Μονάδων  Επεξεργασίας και Μεταποίησης 
Γεωργικών Προϊόντων 
ΤΑΤ7. Εμπορικές Επιχειρήσεις Γεωργικών Εφοδίων/Γεωργικών Εφαρμογών (Φυτική Παραγωγή) 
ΤΑΤ8. Εμπορικές Επιχειρήσεις Κτηνιατρικών Ειδών/Ζωοτροφές (Ζωική Παραγωγή) 
Δ. ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΓΤ): 
ΚΓΤ1: Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ΚΓΤ2: Συνεταιρισμοί, Συνεταιριστικές Ενώσεις, κ.ά. 
 

1111..  Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος οφείλει να αποστέλλει στον Επόπτη του 
μέλος ΔΕΠ e-mail στις υποδεικνυόμενες ημερομηνίες (βλ. χρονοδιάγραμμα ενεργειών) όπου 
αναφέρονται επιγραμματικά οι ημερήσιες δραστηριότητές του.  

1122..  Η γενικότερη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης εκ 

μέρους των ασκούμενων πρέπει να ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή τους ιδιότητα, να είναι 



σύννομη και οι ασκούμενο οφείλουν να ακολουθούν πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και 

εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και κάθε άλλη εργασιακή 

ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει στο Φορέα Υποδοχής του.  

1133..  Η ομάδα υποστήριξης της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του 

φοιτητού/τριας που αθετεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του/της, όπως π.χ., η μη τήρηση 

του χρονοδιαγράμματος ενεργειών, η μη κατάθεση έκθεσης πεπραγμένων (ή κατάθεση έκθεσης 

που αξιολογείται ως  ελλιπής), η αδικαιολόγητη απουσία από το χώρο άσκησής του, η μη 

αποστολή e-mails στις υποδεικνυόμενες ημερομηνίες, η μη σύννομη συμπεριφορά, κ.ά. Σε 

περίπτωση διαγραφής ο φοιτητής/τρια οφείλει να πραγματοποιήσει την ΠΡΑΚΤΙΚΗ του Άσκηση 

το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

1144..  Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι ασκούμενοι συντάσσουν έκθεση πεπραγμένων που 

καταθέτουν στη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης μαζί με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ επιτυχούς 

πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης που υπογράφει ο επιβλέπων/υπεύθυνος του Φ.Υ.. 

1155..  Η Γραμματεία του ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τη 

Γραμματεία του Τμήματος για την επιτυχή πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και την 

πίστωση στην καρτέλα του φοιτητού/τριας των Διδακτικών Μονάδων  (και ECTS) που 

αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 

1166..  Διακρίσεις φύλου, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, χρώματος ή θρησκείας από όλους τους 

εμπλεκόμενους δεν είναι αποδεκτές, δεν επιτρέπονται και επισύρουν ποινικές διώξεις. 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Υπεύθυνος/Συντονιστής 

Γρ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


