
 

 

 

 

 

 

 

*Παρακαλείζηε να μη δετηείηε για Πρακηική Άζκηζη για ηην ίδια τρονική περίοδο και για ηο ίδιο 

ανηικείμενο απαζτόληζης περιζζόηεροσς από ηρεις (3) θοιηηηές/ηριες 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

τθ Θεςςαλονίκθ, ςιμερα τθν …………………………………. (ημ. ςυνεδρίαςησ-ςυμπληρώνεται 
από το Α.Π.Θ.), οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

α) Σο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων 
Ζρευνασ, που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον  Αναπλθρωτι 
Κακθγθτι κ. Ευςτράτιο τυλιανίδθ, Αντιπρφτανθ Ζρευνασ και Δια Βίου Εκπαίδευςθσ και 
Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν, εφεξισ αναφερόμενοσ ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 
Ερευνϊν 

β) Ο Ιδρυματικά Τπεφκυνοσ του Προγράμματοσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Α.Π.Θ.» (MIS 5030808), Αντϊνιοσ Κορωναίοσ, Κακθγθτισ Σμιματοσ 
Γεωλογίασ Α.Π.Θ., εφεξισ αναφερόμενοσ ωσ Ιδρυματικά Τπεφκυνοσ, και 

γ) Ο Φορζασ Τποδοχισ:  
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ: 
Ιδιωτικόσ Σομζασ         

Δημόςιοσ Σομζασ        

ΑΦΜ: ΔOY: 

ΟΔΟ και ΑΡΙΘΜΟ:                                                            ΠΟΛΗ:                                                    Σ.Κ:  

ΣΗΛ.: FAX: 

ΙΣΟΣΟΠΟ: e-mail: 

 
νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από τον/τθν ………………………………………………………………………… 
(Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπροςϊπου), ………………………………………………………..(Ιδιότθτα), 
εφεξισ αναφερόμενοσ ωσ Φορζασ Τποδοχισ, 

δ) Ο/Η ………………………………………………………….………….. (ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριασ) 
με Α.Ε.Μ……….., φοιτθτισ/τρια του Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ., εφεξισ αναφερόμενοσ 
ωσ φοιτθτισ/τρια,  

ςε ςυνζχεια τθσ ζγκριςθσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν Α.Π.Θ. (αρ. ςυνεδρίαςθσ:………  - 

ςυμπληρώνεται από το Α.Π.Θ.)  

ςυμφϊνθςαν ςτα ακόλουκα: 

Ο Φορζασ Τποδοχισ κα ςυνεργαςτεί με το Σμήμα Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Α.Π.Θ». Σο πρόγραμμα 
χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και ςυγχρθματοδοτείται από 
Εκνικοφσ Πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα, 

Κτίριο Διοίκηςησ, Τπόγειο, 541 24, Θεςςαλονίκη  

Σηλ: + 30 2310 997136   

e-mail: praktiki@auth.gr  

URL: http://www.dasta.auth.gr 

  



 

 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» του Εταιρικοφ υμφϊνου για το Πλαίςιο Ανάπτυξθσ 
2014-2020, με Ενδιάμεςο Φορζα τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δία Βίου Μάκθςθ». 

Ειδικότερα, ςυμφωνείται ο/θ φοιτθτισ/τρια, κα απαςχολθκεί ςτουσ χϊρουσ του Φορζα 
Τποδοχισ, με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ τθσ Πρακτικισ του/τθσ Άςκθςθσ. 

Α. Φφςη, αντικείμενο και διάρκεια απαςχόληςησ 
1. Η Πρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με το Πρόγραμμα πουδϊν του 

Σμήματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. και το άρκρο 25, παρ. 1 του Ν. 1474, ςτουσ χϊρουσ του 
παραπάνω αναφερόμενου Φορζα Τποδοχισ. 

2. Η Πρακτικι του/τθσ Άςκθςθ κα αρχίηει ςτισ 01/07/2021 και κα λιγει ςτισ 31/7/2021. 
3. Ο/Η αςκοφμενοσ/θ κα απαςχολθκεί ςτον Σομζα δραςτθριότθτασ ι ςτο ειδικό 

αντικείμενο απαςχόλθςθσ: 

Ερευνητικόσ Διοικητικόσ Εμπορικόσ Εφαρμογών 
Παροχήσ 

υπηρεςιών/ςυμβουλών 

Λεπτομερήσ  Περιγραφή δραςτηριοτήτων: 

 

 

 

 

 

 

4. Η Πρακτικι Άςκθςθ του Σμήματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ζχει οριςτεί από το Σμιμα ωσ 
Πλήρουσ Απαςχόληςησ (με εβδομαδιαίο ωράριο που αντιςτοιχεί ςτο ωράριο του 
αντίςτοιχου επιςτήμονα ςτο Φορζα Τποδοχήσ). Ο/Η αςκοφμενοσ/θ υποχρεοφται να 
παρευρίςκεται ςτουσ χϊρουσ του Φορζα Τποδοχισ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
(ςυμπεριλαμβάνεται και το άββατο εάν αυτό ζχει ςυμφωνθκεί μεταξφ του 
αςκοφμενου και του Φορζα Τποδοχισ) κακ’ όλθ τθ διάρκεια του θμεριςιου 8ωρου 
του Φορζα Τποδοχισ. Θα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τουσ κανονιςμοφσ 
αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ ι 
κανονιςμό που ιςχφει ςτο Φορζα Τποδοχισ.  
 

Β. Τποχρεώςεισ Φορζα Τποδοχήσ 
1. Ο Φορζασ Τποδοχισ οφείλει να εκδθλϊςει το ενδιαφζρον του για ςυμμετοχι ςτο 

Πρόγραμμα «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Α.Π.Θ.» μζςω του 
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ «ΆΣΛΑ». 

2. Ο Φορζασ Τποδοχισ οφείλει να δθλϊςει τον/τθν αςκοφμενο/θ φοιτθτι/τρια ςτο Π 
ΕΡΓΑΝΗ (Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19.09.2019, Άρθ. 1, §1.2) τόςο 
πριν τθν ζναρξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, επιςυνάπτοντασ τθ ςαρωμζνθ ςφμβαςθ τθσ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ, όςο και μετά τθ λιξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ (Απ. Αριθμ. 
40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19.09.2019, Άρθ. 4, §4.6, Άρθ. 5, §5,12 & §5.13). 



 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ (π.χ. 
ωράριο) κα πρζπει επίςθσ να γίνει διλωςθ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ. 

3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διλωςθσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ εκτυπϊνεται αντίγραφο ςτο οποίο 
αποδίδεται και αποτυπϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου και θ Ημ. Τποβολισ. Ο Φορζασ 
Τποδοχισ οφείλει να αποςτείλει τα εν λόγω υποβλθκζντα αντίγραφα (για τθ διλωςθ 
ζναρξθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, για τθ διλωςθ λιξθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ και για τθν 
περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ) ςτο Γραφείο Πρακτικισ 
Άςκθςθσ Α.Π.Θ., (είτε μζςω e-mail, είτε ταχυδρομικϊσ). (Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, 
ΦΕΚ Β’ 3520/19.09.2019, Άρθ. 4, § 4.4). 

4. Ο Φορζασ Τποδοχισ κα απαςχολιςει τον/τθν αςκοφμενο/θ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ λειτουργίασ του και κα του/τθσ εξαςφαλίςει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν άςκθςθ των κακθκόντων που κα 
του/τθσ ανατίκεται κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ με γνϊμονα τον ςτόχο 
αυτισ. 

5. Τπεφκυνοσ - επόπτθσ του Φορζα Τποδοχισ για τθν επίβλεψθ του/τθσ αςκοφμενου/θσ 
ορίηεται ο/θ κοσ/κα ………..…….………………………………………………………………………………………. 
(e-mail:………………………………………..……………………), ο/θ οποίοσ/α κα ζχει και τθν 
υποχρζωςθ για τθν πραγματοποίθςθ θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ του/τθσ 
αςκοφμενου/θσ ςτο τζλοσ τθσ Πρακτικισ του/τθσ Άςκθςθσ. 
 

Γ. Τποχρεώςεισ Σμήματοσ 
1. Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Σμήματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. είναι ο 

κοσ Γεϊργιοσ Βατηιάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ.  
2. Σο κάκε είδουσ εμπλεκόμενο επιςτθμονικό προςωπικό του Σμήματοσ Γεωπονίασ 

Α.Π.Θ., κακϊσ και ο/θ αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια πρζπει να ςζβονται και να 
ακολουκοφν απαρεγκλίτωσ όλουσ τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ λειτουργία του Φορζα 
Τποδοχισ και τουσ νόμουσ τθσ Πολιτείασ. 

3. ε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ενεργόσ εμπλοκι του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ 
του Σμιματοσ ςτο ζργο και τισ δραςτθριότθτεσ του Φορζα Τποδοχισ και οι τυχόν 
παρεμβάςεισ του κα αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο ςτο ςχεδιαςμό και ςτα τυχόν 
προβλιματα που κα προκφψουν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 
 

Δ. Διακοπή Πρακτικήσ Άςκηςησ 
1. τθν περίπτωςθ που ο/θ αςκοφμενοσ/θ αποχωριςει πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ ι δεν προςζρχεται ςτο Φορζα Τποδοχισ τισ κακοριςμζνεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ ι δεν εκτελεί προςθκόντωσ τα κακικοντα που κα του/τθσ ανατεκοφν κατά τθ 
διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, ο Φορζασ Τποδοχισ αναλαμβάνει να ενθμερϊςει το 
Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Α.Π.Θ. το ςυντομότερο δυνατόν, με ςκοπό τθν ανεφρεςθ 
ικανοποιθτικισ λφςθσ.  

2. Ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ κα επιχειρεί να επαναφζρει τον/τθν αςκοφμενο/θ ςτθν 
τάξθ με τθν παροχι των απαραιτιτων ςυςτάςεων, αλλά εάν αυτό δεν κακίςταται 
εφικτό, τότε κα δικαιοφται να αποφαςίηει για τθ διακοπι τθσ απαςχόλθςισ του/τθσ.  

3. Από τθν πιςτοποίθςθ του Επιςτθμονικά Τπεφκυνου τθσ διακοπισ τθσ απαςχόλθςθσ 
του/τθσ αςκοφμενου/θσ ςτο Φορζα Τποδοχισ, κα διακόπτεται και θ υποχρζωςθ 
χοριγθςθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ και θ διακοπι τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ τθσ 
προςταςίασ ατυχιματοσ. 

4. Ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ κα αναλαμβάνει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν 
αντικατάςταςθ του/τθσ αποχωροφντοσ/οφςασ αςκοφμενου/θσ με άλλον/θ ςτθν ίδια 
κζςθ του Φορζα Τποδοχισ.   



 

 

 

Ε. Ειδικότεροι όροι πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ 
1. Η αμοιβι του/τθσ φοιτθτι/τριασ ορίηεται ςτα 250 ευρϊ για κάκε μινα πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ (αμοιβι και αςφάλιςθ). 
2. Η Επιτροπι Ερευνϊν Α.Π.Θ. κα αναλαμβάνει τθν αμοιβι του/τθσ φοιτθτι/τριασ, 

κακϊσ και τθν αςφάλιςι του/τθσ ςτο Ι.Κ.Α., με βάςθ τον αντίςτοιχο νόμο για τθν 
Πρακτικι Άςκθςθ ζναντι κινδφνου ατυχιματοσ (Ν. 2817/2000, παρ. 8, άρκρο 14, εγκ. 
ΙΚΑ 47/20.6.2000 και Ν. 3232/2004, παρ. 10, άρκρο 15).  

3. Ο Φορζασ Τποδοχισ δε κα φζρει καμία υποχρζωςθ εργοδοτικισ ι/και αςφαλιςτικισ 
κάλυψθσ. 

4. Ο/Η αςκοφμενοσ/θ μπορεί να απουςιάςει από το Φορζα Τποδοχισ κατά τθ διάρκεια 
τθσ Πρακτικισ του/τθσ Άςκθςθσ μία (1) θμζρα/μινα για οποιοδιποτε λόγο 
(προςωπικό, εκπαιδευτικό ι υγείασ).  Ο/Η αςκοφμενοσ/θ κα πρζπει να ενθμερϊςει  το 
Φορζα Τποδοχισ (προςωπικά ι με e-mail),  το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Α.Π.Θ. (με 
e-mail: praktiki@auth.gr), τον Τπεφκυνο/υντονιςτι τθσ Ομάδασ Τλοποίθςθσ τθσ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ (Επίκ. Κακ. κ. Γ. Βατηιά), κακϊσ επίςθσ και τον επόπτθ του/τθσ 
μζλοσ ΔΕΠ τουλάχιςτον δφο (2) θμζρεσ νωρίτερα από τθν απουςία του. ε 
διαφορετικι περίπτωςθ, θ άδεια δε κα γίνεται δεκτι. 

5. ε περίπτωςθ τραυματιςμοφ ι ατυχιματοσ φοιτθτι/τριασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ, αυτόσ/θ κα διακομίηεται ςτο πλθςιζςτερο Κζντρο Τγείασ ι 
Νοςοκομείο με όχθμα του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ (ΕΚΑΒ). 

Σο παρόν πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ ζχει ςυνταχκεί ςε τζςςερα (4) αντίτυπα, ζνα για κάκε 
υμβαλλόμενο μζροσ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Φορζα Τποδοχήσ  
 «…………………………………………………. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………..» 

Για το Α.Π.Θ. 

 
(Ονοματεπϊνυμο & Ιδιότθτα 
Νόμιμου Εκπροςϊπου) 
 
 
 
(Τπογραφι Νόμιμου  
Εκπροςϊπου & φραγίδα) 
 
 
Ο/Η φοιτθτισ/τρια 
 
 
 
(υπογραφι φοιτθτι/τριασ) 
 

       Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν  
 
 

Αναπλ. Κακθγθτισ  
Ευςτράτιοσ τυλιανίδθσ 

Αντιπρφτανθσ Ζρευνασ και Δια Βίου Εκπαίδευςθσ  

 

Ο Ιδρυματικά Τπεφκυνοσ  Π.Α. 

 

 

Αντϊνιοσ Κορωναίοσ 
Κακθγθτισ Σμιματοσ Γεωλογίασ Α.Π.Θ. 


