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*Παρακαλείςκε να μθ δεχτείτε για Πρακτικι Άςκθςθ για τθν ίδια χρονικι περίοδο και για το ίδιο 
αντικείμενο απαςχόλθςθσ περιςςότερουσ από τρεισ (3) φοιτθτζσ/τριεσ. 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
 

 τθ Θεςςαλονίκθ ςιμερα τθν ….…./……../2021 (ςυμπλθρϊνεται από το Α.Π.Θ.) ςτα γραφεία 
του ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑ του Α.Π.Θ., οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  
α) Ο Τπεφκυνοσ/υντονιςτισ τθσ Ομάδασ Τλοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν 
του Σμιματοσ ΓΕΩΠΟΝΙΑ Α.Π.Θ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣΖΙΑ, εφεξισ αναφερόμενοσ ωσ Τπεφκυνοσ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ, 
β) Ο Φορζασ Τποδοχισ: 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ: 
Ιδιωτικόσ Σομζασ         

Δθμόςιοσ 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, 
γ) Ο/Η ……………………………………………………………..……………………….. (ονοματεπϊνυμο φοιτθτι/τριασ) 
με Α.Ε.Μ……….., φοιτθτισ/τρια του Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ., εφεξισ αναφερόμενοσ ωσ 
φοιτθτισ/τρια,  
ςυμφϊνθςαν ςτα ακόλουκα: 
 

 Άρκρο 1  

 Ο Φορζασ Τποδοχισ κα ςυνεργαςτεί με το Σμιμα Γεωπονίασ Α.Π.Θ. και ειδικότερα 
ςυμφωνείται ο/θ φοιτθτισ/τρια, κα απαςχολθκεί ςτουσ χϊρουσ του Φορζα Τποδοχισ με ςκοπό τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ Πρακτικισ του/τθσ Άςκθςθσ. Η Πρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα 
με το Πρόγραμμα πουδϊν του Σμιματοσ Γεωπονίασ και το άρκρο 25, παρ. 1του N. 1474, ςτουσ 
χϊρουσ του παραπάνω αναφερόμενου Φορζα Τποδοχισ. 
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              Άρκρο 2 

 Η Πρακτικι Άςκθςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ αρχίηει τθν ……../……../2021 και λιγει τθν  
………/………/2021 και ο/θ αςκοφμενοσ/θ κα απαςχολθκεί ςτον Σομζα δραςτθριοτιτων ι ειδικό 
αντικείμενο απαςχόλθςθσ: 

Ερευνθτικόσ Διοικθτικόσ Εμπορικόσ Εφαρμογϊν Παροχισ υπθρεςιϊν/ςυμβουλϊν 

Λεπτομερισ  Περιγραφι δραςτθριοτιτων: 

 

 

 

 

 

 Άρκρο 3 

 Η Πρακτικι Άςκθςθ του Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ζχει οριςτεί από το Σμιμα ωσ 
Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ (με εβδομαδιαίο ωράριο που αντιςτοιχεί ςτο ωράριο του αντίςτοιχου 
επιςτιμονα ςτο Φορζα Τποδοχισ). 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. 
  

           Άρκρο 4 

Ο Φορζασ Τποδοχισ κα απαςχολιςει τον/τθν φοιτθτι/τρια 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. Τπεφκυνοσ - επόπτθσ του Φορζα 
Τποδοχισ για τθν επίβλεψθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ ορίηεται ο/θ κοσ/κα 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
(e-mail:…………………………………………………………), ο/θ οποίοσ/α κα παρακολουκεί και κακοδθγεί 
τον/τθν φοιτθτι/τρια κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και κα ζχει τθν υποχρζωςθ να κάνει 
τθν αξιολόγθςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ και να παρζχει/υπογράφει «Βεβαίωςθ» ςχετικά με τθν 
επιτυχι περάτωςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο τζλοσ αυτισ. 

 

Άρκρο 5 

Ο Φορζασ Τποδοχισ οφείλει να δθλϊςει τον/τθν αςκοφμενο/θ φοιτθτι/τρια ςτο Π 
ΕΡΓΑΝΗ (Απ. Αρικμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19.09.2019, Άρκ. 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. Αρικμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 
3520/19.09.2019, Άρκ. 4, §4.6, Άρκ. 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. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διλωςθσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ εκτυπϊνεται αντίγραφο ςτο οποίο 
αποδίδεται και αποτυπϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου & θ Ημ. Τποβολισ. Ο Φορζασ Τποδοχισ 
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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. Αρικμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19.09.2019, Άρκ. 4, §4.4). 
  
 Άρκρο 6 

Σο κάκε είδουσ εμπλεκόμενο επιςτθμονικό προςωπικό του Σμιματοσ 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. 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. 
   

 Άρκρο 7 
 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 τον Τπεφκυνο Πρακτικισ Άςκθςθσ το 
ςυντομότερο δυνατόν. 
 
             Άρκρο 8 

 Η αποδοχι από το Φορζα Τποδοχισ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του/τθσ 
φοιτθτι/τριασ ςτουσ χϊρουσ δραςτθριοτιτων του ΔΕΝ ςυνεπάγεται απολφτωσ καμιά ςχζςθ 
εργαςίασ και ΔΕΝ αναλαμβάνει ζναντι του/τθσ αςκοφμενου/νθσ φοιτθτοφ/τριασ καμία 
απολφτωσ οικονομικι υποχρζωςθ ι υποχρζωςθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ ζναντι κινδφνου 
ατυχιματοσ. 
  

  Άρκρο 9 
 Η αςφάλιςθ ςτο Ι.Κ.Α. ζναντι κινδφνου ατυχιματοσ(Ν. 2817/2000, παρ. 8, άρκρο 14, εγκ. 
ΙΚΑ 47/20.6.2000 και Ν. 3232/2004, παρ. 10, άρκρο 15) του/τθσ αςκοφμενου/νθσ φοιτθτι/τριασ 
αποτελεί αποκλειςτικι υποχρζωςθ του Σμιματοσ ΓΕΩΠΟΝΙΑ/Α.Π.Θ. και το κόςτοσ βαρφνει 
πλιρωσ τον προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ (ΕΡΓΟΔΟΣΗ Α.Π.Θ., Α.Μ.A. ΙΚΑ: 5010000587). 
  

 Άρκρο 10 
 ε περίπτωςθ τραυματιςμοφ ι ατυχιματοσ φοιτθτι/τριασ κατά τθ διάρκεια τθσ Πρακτικισ 
Άςκθςθσ, αυτόσ/ι κα διακομίηεται ςτο πλθςιζςτερο Κζντρο Τγείασ ι Νοςοκομείο με όχθμα του 
Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ (ΕΚΑΒ). 
  

 Άρκρο 11 
 Ο Φορζασ Τποδοχισ δθλϊνει ότι δζχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ του πρωτοκόλλου αυτοφ. 
  

 Άρκρο 12 
 Ο/Η αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια μπορεί να απουςιάςει από το Φ.Τ. μία θμζρα το μινα 
για οποιοδιποτε λόγο (προςωπικό, εκπαιδευτικό ι υγείασ). Εφόςον θ διάρκεια τθσ Πρακτικισ 
Άςκθςθσ είναι δφο μινεσ, δικαιοφνται δφο θμζρεσ, οι οποίεσ ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΑΙ να είναι ςυνεχόμενεσ 
(μία για κάκε μινα). Σισ θμζρεσ αυτζσ μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν όποτε οι ίδιοι το κεωροφν 
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ςκόπιμο. Θα πρζπει πριν από τθν απουςία τουσ από το Φ.Τ. να ενθμερϊςουν με e-mail, τον 
Τπεφκυνο/υντονιςτι τθσ Ομάδασ Τλοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ (Επίκ. Κακ. κ. Γ. Βατηιά), 
κακϊσ επίςθσ και τον επόπτθ τουσ μζλοσ ΔΕΠ, τουλάχιςτον δφο (2) θμζρεσ νωρίτερα και φυςικά να 
ζχουν ενθμερϊςει και το Φ.Τ. Ο/Η φοιτθτισ/τρια που ζχει επιλεγεί να πραγματοποιιςει Πρακτικι 
Άςκθςθ μζςω ΕΠΑ για το μινα Ιοφλιο, κα πρζπει πζραν των παραπάνω να ενθμερϊςει με e-mail 
και το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ (praktiki@auth.gr). Εάν θ ενθμζρωςθ δεν είναι ζγκαιρθ, θ 
άδεια δεν κα γίνεται δεκτι. 
  

 Άρκρο 13 
Σο παρόν πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ ζχει ςυνταχκεί ςε τρία (3) αντίτυπα, ζνα για κάκε 

υμβαλλόμενο μζροσ. ε πρϊτο ςτάδιο υπογράφεται από τον υπεφκυνο του Φορζα Τποδοχισ ωσ 
δζςμευςθ αποδοχισ του/τθσ φοιτθτι/τριασ και από τον/τθν φοιτθτι/τρια και ςε δεφτερο ςτάδιο 
υπογράφεται από τον Τπεφκυνο Πρακτικισ Άςκθςθσ. Σο πλιρωσ υπογεγραμμζνο πρωτόκολλο 
παραδίδεται ςτο Φορζα Τποδοχισ τθν 1θ θμζρα ζναρξθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 
 
 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Φορζα Τποδοχισ  
 «………………………………….. 
……………………………………..» 

Για το Σμιμα Γεωπονίασ Α.Π.Θ. 

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

Ο Τπεφκυνοσ/υντονιςτισ Πρακτικισ Άςκθςθσ 
 
 
 

Γεϊργιοσ  Βατηιάσ 
      Επίκουροσ Κακθγθτισ 

 

 

  


