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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ 2019 

1. Οι διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος για το τρέχον έτος 2019 είναι 211 εκ των οποίων το 75% 

των θέσεων τουλάχιστον θα πρέπει να καλυφθούν από φοιτητές/τριες που οι Φορείς 

Υποδοχής (Φ.Υ.) που θα απασχοληθούν να ανήκουν στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. 

2. Η αμοιβή συμμετοχής (μικτή) στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 250 € (καθαρή αμοιβή: 250 € 

- 10.11 € για το Ι.Κ.Α. = 239.89 €). 

3. Στο πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΣΠΑ δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα 

www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ και μετά από επιλογή να συμμετάσχουν ΜΟΝΟΝ 

φοιτητές/τριες που (α) με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους στο δυναμικό του Τμήματος 

βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών και μετά (εγγραφή κατά το ακ. έτος 2015-16 ή σε παλαιότερη 

ημερομηνία) και έχουν αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τον 

κανονισμό υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα 

www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ, (β) έχουν δηλώσει ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ την επιθυμία τους να 

πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2019 στην ιστοσελίδα 

www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ, (γ) προγραμματίζουν να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής (Φ.Υ.) 

που δραστηριοποιείται εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας. 

4. Η κατανομή των θέσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ σε κάθε κατεύθυνση σπουδών γίνεται αναλογικά 

με βάση τον αριθμό των φοιτητών της κατεύθυνσης που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης το καλοκαίρι του 2019. Στην περίπτωση που οι διαθέσιμες 

θέσεις μιας κατεύθυνσης δεν καλυφτούν, αυτές διατίθενται αναλογικά στις άλλες κατευθύνσεις 

σπουδών. 

5. Σε ένα 2ο επίπεδο επιλογής και στην περίπτωση που οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από 

τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:  

Α) Ο αριθμός (3, 2 ή 1) των μαθημάτων που έχουν προταθεί από κάθε κατεύθυνση σπουδών και στα οποία 

οι φοιτητές έχουν επιτύχει στις εξετάσεις προβιβάσιμο βαθμό. Συγκεκριμένα τα μαθήματα που έχουν 

προταθεί από κάθε κατεύθυνση είναι τα εξής: 

 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Ν002Υ Αγροτική Οικονομική 
2. Ν016Υ Γεωργία 
3. Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση 

 

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
1. Ν015Υ Γεωργική Υδραυλική 
2. Ν017Υ Εδαφολογία 
3. Ν202Υ Θερμοκήπια 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
1. Ν012Υ Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων 
2. Ν024Ε Γενική Μικροβιολογία 
3. Ν306Υ Χημεία Τροφίμων Ι 
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ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
1. Ν010Υ Ζωοτεχνία – Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων 
2. Ν013Υ Διατροφή Αγροτικών Ζώων 
3. Ν057Ε Υδατοκαλλιέργειες 

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
1. Ν016Υ Γεωργία 
2. Ν022Υ Εντομολογία 
3. Ν502Υ Βιολογία Οπωροκηπευτικών Ι  

 
Β) Στην περίπτωση που θα πρέπει να επιλεγούν φοιτητές με τρία ή δύο μαθήματα, οι φοιτητές 

κατατάσσονται με βάση το άθροισμα των βαθμών τους. B1) Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή 

πραγματοποιείται μετά από κλήρωση. 

Γ) Στην περίπτωση που θα πρέπει να επιλεγούν φοιτητές με ένα μάθημα, οι φοιτητές κατατάσσονται με 

βάση το βαθμό επιτυχίας σε ένα από τα προταθέντα μαθήματα. Γ1) Στην περίπτωση ισοβαθμίας η 

επιλογή πραγματοποιείται μετά από κλήρωση.  

Δ) Στην περίπτωση που θα πρέπει να επιλεγούν φοιτητές με κανένα μάθημα, η επιλογή πραγματοποιείται 

με βάση τη συνάφεια του επιλεγέντος Φορέα Υποδοχής σε σχέση με την κατεύθυνση σπουδών του 

φοιτητή (μετά από εισήγηση του αντίστοιχου επόπτη της κατεύθυνσης) ή σε συνδυασμό με κλήρωση 

ή και σε συνδυασμό με τον Τομέα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ή ΔΗΜΟΣΙΟΣ που ανήκει ο Φορέας Υποδοχής. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, το 75% των θέσεων των φοιτητών/τριων που θα 

πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να αφορούν Φορείς Υποδοχής που 

ανήκουν στον Ιδιωτικό Τομέα. Στην περίπτωση που οι Φ.Υ. του Δημοσίου είναι περισσότεροι από 25%, 

τότε οι υπεράριθμοι φοιτητές/τριες που επέλεξαν Δημόσιο Φορέα, με εφαρμογή των κριτηρίων των 

άρθρων 4 και 5 του παρόντος κανονισμού, θα καλούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 

να αλλάξουν Φ.Υ. Στην περίπτωση που αρνηθούν, τη θέση τους λαμβάνουν επιλαχόντες 

φοιτητές/τριες των οποίων οι Φ.Υ. ανήκουν στον Ιδιωτικό Τομέα, με εφαρμογή και πάλι των 

κριτηρίων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος κανονισμού. 

7. Φοιτητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση να ενταχθούν στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ και δεν επελέγησαν, 

έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατάστασης των φοιτητών που επελέγησαν. 

8. Η τελική ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει την εγγραφή του επιλεγέντος Φορέα Υποδοχής στο 

σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πάροχος θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. το μήνα ΙΟΥΛΙΟ του 2019. 

9. Οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες υπογράφουν σύμβαση με τον Ε.Λ.Κ.Ε. (Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας) του Α.Π.Θ..  

10. Η ένταξη στο πρόγραμμα συνεπάγεται εκ μέρους των φοιτητών/τριών, καθώς και των Φορέων 

Υποδοχής τους την αποδοχή όλων των όρων του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ», 

καθώς και την εκπλήρωση των παρακάτω δεσμεύσεων και παραδοτέων:  

 Δεσμεύσεις/παραδοτέα ασκούμενων φοιτητών/τριων: (α) η πλήρης συμμόρφωση με το 

χρονοδιάγραμμα  ενεργειών της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, (β) η εγγραφή στο 

πληροφοριακό σύστημα «ΔΑΣΤΑ» (dasta.auth.gr), (γ) η απόκτηση Α.Μ.Α. ΙΚΑ, (δ) η κατοχή 

τραπεζικού λογαριασμού κατά προτίμηση στην Τράπεζα Πειραιώς ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, 

(ε) η εβδομαδιαία συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ημερολογίου στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ 

(Παρασκευή απόγευμα έως και Κυριακή) στο οποίο περιγράφονται επιγραμματικά με επιστημονική 

τεκμηρίωση, οι ημερήσιες δραστηριότητες της παρελθούσης εβδομάδας, (στ) η εφάπαξ 

συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου – εξόδου, (ζ) η συμπλήρωση/απάντηση του 

ηλεκτρονικού εντύπου αξιολόγησης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και των φορέων 

υποδοχής και (η) η διακίνηση των απαραίτητων εντύπων προς και από τους Φορείς Υποδοχής. 
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 Δεσμεύσεις/παραδοτέα των Φορέων Υποδοχής: (α) εγγραφή στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», (β) υπογραφή 

του πρωτοκόλλου συνεργασίας, (γ) συμπλήρωση/απάντηση του ηλεκτρονικού εντύπου 

αξιολόγησης του φοιτητή/τρια και αξιολόγησης του προγράμματος από τον επιβλέποντα του Φ.Υ..  

11. Η επιλογή του Φορέα Υποδοχής για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι αποκλειστική 

ευθύνη του/της φοιτητή/τριας και η καταλληλότητα εξετάζεται από τον επόπτη μέλος ΔΕΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε επιχείρηση συγγενικού τους προσώπου 1ου 

και 2ου βαθμού (γονείς, αδέλφια, θείοι/ες). Θα πρέπει, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία στην 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ του 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. Οι 

φοιτητές/τριες στην επιλογή του Φ.Υ. θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και την κατεύθυνση σπουδών 

τους, καθώς είναι δυνατόν να απορριφθούν αιτήσεις συμμετοχής μετά από εισήγηση των εποπτών 

(π.χ. αιτήσεις φοιτητών της Ζωικής Παραγωγής που επιλέγουν ως Φ.Υ. ένα Ζαχαροπλαστείο στα 

Γρεβενά ή αιτήσεις φοιτητών της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής που επιλέγουν ως Φ.Υ. την 

Επιχείρηση Ύδρευσης της Ξάνθης). 

 

12. ΠΙΝΑΚΑΣ: 

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 Γεωργικού Εξοπλισμού και Εφοδίων (Γεωργικά Μηχανήματα, 

Αρδευτικά Συστήματα, Λιπάσματα, Φυτοπροστατευτικές ουσίες, κ.ά.) 
ΠΑΤ7. Σχέδια Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Κατασκευή και Συντήρηση Πάρκων, Πρασίνου και Κήπων, 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 - Γεωργοτεχνικών και Περιβαλλοντικών 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 Γεωργικού Εξοπλισμού και 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. 
 

13. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν για τους Φορείς Υποδοχής στους οποίους ασκήθηκαν οι 

φοιτητές/τριες τα προηγούμενα έτη συμβουλευόμενοι τη βάση Φορέων Υποδοχής στη διεύθυνση 
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www-praktiki.agro.auth.gr. Προτείνεται/υποδεικνύεται ο Φορέας Υποδοχής που θα επιλεγεί κατά 

προτίμηση να ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, ενώ δεν επιτρέπεται να είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (ΑΕΙ) (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Σε κάθε Φορέα 

Υποδοχής επιτρέπεται για την ίδια χρονική περίοδο, για το ίδιο αντικείμενο και τον ίδιο επιβλέποντα 

να απασχοληθούν/ασκηθούν μέχρι τρεις (3) φοιτητές. 

14. Για την επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Φ.Υ. & του/της ασκούμενου/ης φοιτητού/τριας, 

υπογράφεται, σε πρώτη φάση από τον υπεύθυνο του Φ.Υ. και τον/την φοιτητή/τρια & σε δεύτερη 

φάση από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» και τον αρμόδιο 

Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ., το πρωτόκολλο συνεργασίας σε τέσσερα (4) αντίτυπα, όπου 

περιγράφονται οι υποχρεώσεις & τα καθήκοντα των δύο συμβαλλόμενων μερών (Α.Π.Θ. & Φορέας 

Υποδοχής). Όλα τα πεδία του πρωτοκόλλου συνεργασίας πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένα 

και με τη ΣΦΡΑΓΙΔΑ του Φορέα Υποδοχής (σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο Φορέας Υποδοχής 

στερείται σφραγίδας, πριν υποβληθεί η αίτηση θα πρέπει να απευθυνθεί ο/η φοιτητής/τρια στον κ. 

Π.Ε. Γεωργίου, Ε.Υ. του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπογραφές στα πρωτόκολλα συνεργασίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. 

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

(πενθήμερο) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ημερήσιου ωραρίου του Φ.Υ. και όπως έχει συμφωνηθεί σε ό,τι αφορά στις εργάσιμες ημέρες της 

εβδομάδας και του ημερήσιου 8ωρου ωραρίου. 

16. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες μπορούν να απουσιάζουν από το Φ.Υ. μία 

ημέρα το μήνα για οποιοδήποτε λόγο (προσωπικό, εκπαιδευτικό ή υγείας). Εφόσον η διάρκεια της 

Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ είναι ένας μήνας (Ιούλιος), δικαιούνται μία ημέρα. Την ημέρα αυτή 

μπορούν να την χρησιμοποιούν όποτε οι ίδιοι το θεωρούν σκόπιμο. Θα πρέπει πριν από την απουσία 

τους από το Φ.Υ. να ενημερώσουν με e-mail, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (praktiki@auth.gr), τον 

Υπεύθυνο/Συντονιστή της Ομάδας Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (Αν. Καθ. κ. Π.Ε. Γεωργίου) 

καθώς επίσης και τον επόπτη τους μέλος ΔΕΠ, τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα και φυσικά να έχουν 

ενημερώσει και το Φ.Υ.. Εάν η ενημέρωση δεν είναι έγκαιρη δεν θα δίνεται η άδεια. Στην περίπτωση 

που διαπιστωθούν περισσότερες απουσίες από αυτή που προβλέπεται, τότε ο/η φοιτητής/τρια 

διαγράφεται και οφείλει να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Επιπλέον απουσίες επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο όταν αυτές οφείλονται σε λόγους υγείας και 

θα πρέπει να τεκμηριώνονται με σχετικά έγγραφα από ιατρούς ή νοσοκομεία. 

17. Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους συμμορφώνονται πλήρως με 

τον κανονισμό ασφαλείας και εμπιστευτικότητας καθώς και με κάθε άλλη εργασιακή ρύθμιση ή 

κανονισμό που ισχύει στο Φορέα Υποδοχής. 

18. Η ομάδα υλοποίησης/υποστήριξης του προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από το 

πρόγραμμα φοιτητού/τριας, του/της οποίου/ας η συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης 

της Πρακτικής Άσκησης δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή του/της ιδιότητα, είναι μη σύννομη και 

ο/η φοιτητής/τρια δεν ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και εμπιστευτικότητας κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, καθώς και κάθε άλλη εργασιακή ρύθμιση ή κανονισμό που 

ισχύει στο Φορέα Υποδοχής ή η κατάσταση της υγείας του/της επηρεάζουν αρνητικά το εργασιακό 

περιβάλλον και κατά συνέπεια την επιτυχή έκβαση της συμφωνηθείσας άσκησής του/της. Επίσης, η 

ομάδα υλοποίησης/υποστήριξης του προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από το 

πρόγραμμα φοιτητού/τριας που αθετεί τις υποχρεώσεις του/της που απορρέουν από τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα, όπως η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος ενεργειών, η μη αποστολή e-mails, η μη 

αξιολόγηση του προγράμματος από τον ίδιο ή τον επιβλέποντά του στο Φ.Υ., η αδικαιολόγητη 

απουσία από το χώρο άσκησής του, κ.ά.  

19. Η ομάδα υλοποίησης/υποστήριξης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τη Γραμματεία του 

Τμήματος Γεωπονίας για την επιτυχή πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και την πίστωση στην 
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καρτέλα του φοιτητού/τριας των ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

20. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε πιθανή συνάντηση όπου 

παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων και 

διαμορφώνονται οι τελικές εκτιμήσεις της υλοποίησης του προγράμματος.  

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

εμπλεκόμενους δεν είναι αποδεκτές και δεν επιτρέπονται. 

22. Φοιτητές/τριες που δεν ολοκληρώνουν την Πρακτική τους Άσκηση επιτυχώς, μπορούν να την 

πραγματοποιήσουν σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αλλά δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΣΠΑ. 

23. Ο παρόν κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του «Κανονισμού Υλοποίησης Πρακτικής 

Άσκησης» που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Υπεύθυνος/Συντονιστής: 

Γεωργίου Πανταζής, Αν. Καθηγητής 

 

Μέλη: 

Κανδύλης Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής 

Καραμανώλη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια 

Κουνδουράς Στέφανος, Αν. Καθηγητής 

Λαζαρίδου Αθηνά, Επ. Καθηγήτρια 

Μαλιόγκα Βαρβάρα, Επ. Καθηγήτρια 

Ματσή Θεοδώρα, Αν. Καθηγήτρια 

Μιχαηλίδης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής 

Νιάνιου – Ομπειντάτ Ειρήνη, Αν. Καθηγήτρια 

Παρταλίδου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια 

Χατζηλαζάρου Στέφανος, Επ. Καθηγητής 

 


