
 

την 1η ΙΟΤΛΙΟΤ Α1* 18η ΙΟΤΛΙΟΤ ζωσ 14 
ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

Α2** Ζωσ την  23η 
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 

1η ενζργεια (ζωσ 30η Μαΐου): 

Οι φοιτθτζσ παραλαμβάνουν από τον 

υπεφκυνο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ το 

«Πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ» (ζντυπο 

Νο 1κ) ςε δφο αντίγραφα 

2η ενζργεια (ζωσ 30η Μαΐου): 

Οι φοιτθτζσ αναηθτοφν και επιλζγουν 

το φορζα υποδοχισ όπου ςκοπεφουν 

να αςκθκοφν. Σε περίπτωςθ 

ςυμφωνίασ υπογράφεται το 

«πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ» από το 

φορζα υποδοχισ 

3η ενζργεια (ζωσ τη 10η ΙΟΤΝΙΟΤ): 

καταθζτουν «Διλωςθ πραγματοποίθςθσ 

τθσ Πρακτικισ άςκθςθσ» (ζντυπο Νο 2κ) 

και επιςυνάπτουν τα υπογεγραμμζνα 

«πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ» από το 

φορζα υποδοχισ 

5η ενζργεια: 

Οι φοιτθτζσ φροντίηουν 

για τθν ζκδοςθ Α.Μ. ΙΚΑ 

από το υποκατάςτθμα 

ΙΚΑ τθσ οδοφ 

Αριςτοτζλουσ 

προςκομίηοντασ τθ 

«Βεβαίωςθ για ζκδοςθ 

Α.Μ.ΙΚΑ».  

6η ενζργεια: 

Οι φοιτθτζσ τθν 1θ θμζρα 

άςκθςθσ α) αποςτζλλουν το 

FAX (ζντυπο Νο 3κ) β) 

παραδίδουν ςτον υπεφκυνο 

του φορζα υποδοχισ το 

ευχαριςτιριο γράμμα (ζντυπο 

Νο 6κ) και  τθ «Βεβαίωςθ 

πραγματοποίθςθσ τθσ 

άςκθςθσ» (ζντυπο Νο 4κ) 

7η ενζργεια: 

Οι φοιτθτζσ τθν τελευταία θμζρα  

τθσ άςκθςθσ φροντίηουν να 

υπογραφεί θ «Βεβαίωςθ 

πραγματοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ» (ζντυπο Νο 4κ), τθν 

οποία παραλαμβάνουν για να τθν 

παραδώςουν ςτον υπεφκυνο τθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ  

8η ενζργεια: 

Οι φοιτθτζσ ςυντάςςουν 

και κατακζτουν ςτον 

Υπεφκυνο τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ τθν ‘Έκκεςθ 

πεπραγμζνων τθσ 

Άςκθςθσ ςτθν οποία 

επιςυνάπτουν και τθν 

υπογεγραμμζνθ βεβαίωςθ 

πραγματοποίθςθσ τθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ 

(Έντυπο Νο 4κ) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΩΝ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΦΜΚ ΕΚΣΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ   

4η ενζργεια (ζωσ τη 10η ΙΟΤΝΙΟΤ): 

παραλαμβάνουν α) υπογεγραμμζνο από 

τον επόπτθ το ζνα αντίγραφο του 

πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ, β) πρότυπο 

αποςτολισ FAX (Έντυπο Νο 3κ), γ) 

Βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ 

(Έντυπο Νο 4κ), δ) πρότυπο τθσ ζκκεςθσ 

πεπραγμζνων (ζντυπο Νο 5κ), ε) 

ευχαριςτιριο γράμμα προσ το φορζα 

υποδοχισ (ζντυπο Νο 6κ) και ςτ) Βεβαίωςθ 

για ζκδοςθ ΑΜ ΙΚΑ 

ΠΡΟΟΧΗ: Οι φοιτητζσ 

που ζχουν υποβάλλει 

αίτηςη ζνταξήσ τουσ 

ςτην επιδοτοφμενη 

Πρακτική άςκηςη-ΕΠΑ 

αλλά  δεν ζχουν 

επιλεγεί, ακολουθοφν το 

χρονοδιάγραμμα από 

την 4η ενζργεια  

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΜΚ 

 Γρ. ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ, Καθηγητήσ  

Κατάθεςη δηλώςεων και παραλαβή εγγράφων: 
Εργαςτήριο Γεωργικήσ Χημείασ. 

Α1*: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟ 

ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ 

1η /7 ζωσ 17η /7 

Α2**: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟ 

ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ 

18η /8 ζωσ 31η /8 


