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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή 120
ημερολογιακές ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα)
Πενήντα (50) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες σε φορείς ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
εκτός Γ.Π.Α.
* εκ των οποίων οι τριάντα (30) ημέρες υποχρεωτικά να
πραγματοποιούνται συνεχόμενες κατά τις περιόδους πλήρους
λειτουργίας αυτών των φορέων

ΠΟΥ μπορώ να κάνω ΠΡΑΚΤΙΚΗ:


Εντός Γ.Π.Α.Σε Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών



Εκτός Γ.Π.Α. 1. Σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή
άλλων Υπουργείων με
συναφές αντικείμενο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
Ινστιτούτα Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.
2. Σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς όπως ορίζονται στο Ν. 1256/1982
(Τράπεζες, ΔΕΗ)
3. Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 14 παραγρ.8 Ν 2917/2000)



Μέσω Ε.Σ.Π.Α. Το Γραφείο Πρακτικής Εξάσκησης Ε.Σ.Π.Α, το οποίο βρίσκεται στο
Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (τηλ: 210-5294825, e-mail:
praktikiaskisi@aua.gr,
ιστοσελίδα:
http://traineeship.aua.gr).
Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Επίκουρο
Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαδάκη (τηλ: 210-5294590)



Μέσω ERASMUS και I.A.E.S.T.E.-

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Θάνεια
Αναστοπούλου
(τηλ:
2105294819)
στην
ιστοσελίδα
www.european.aua.gr και στο e-mail: european_pr@aua.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ  Όταν κάνω Πρακτική σε ιδιωτική επιχείρηση να βεβαιώνεται ότι σ’
αυτήν υπάρχει πτυχιούχος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) γεωπόνος, οινολόγος, βιολόγος,
διατροφολόγος, χημικός μηχανικός ή λοιπών συναφών γνωστικών
αντικειμένων με αυτά του Τμήματος
ΠΟΤΕ:
 Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται πάντα μεταξύ των εξεταστικών
περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (δηλαδή κατά τους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο) για τους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου.
Ειδικότερα, για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, η πρακτική εξάσκηση
θα πραγματοποιηθεί από την 8η Ιουλίου έως και 30η Σεπτεμβρίου
2017.


Οι επί πτυχίω φοιτητές πραγματοποιούν Πρακτική Εξάσκηση καθ’ όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους , δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
έναρξη της Πρακτικής Εξάσκησης (Οι επί πτυχίω είναι φοιτητές που
ολοκλήρωσαν και το 9ο εξάμηνο)

To χρονικό διάστημα της Πρακτικής Εξάσκησης ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο του
ενός μήνα (π.χ. από 1/7 έως και 31/7) με εξαίρεση τους φοιτητές επί πτυχίω που έχουν
υπόλοιπο Πρακτικής μικρότερο σε διάρκεια του ενός μήνα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Όλες οι αιτήσεις που αφορούν την Πρακτική Εξάσκηση και οι
βεβαιώσεις παρακαλώ να είναι συμπληρωμένες με μπλε στυλό
ΒΗΜΑ 1ο : Υποβάλλω ΑΙΤΗΣΗ* για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ στη Γραμματεία του
Τμήματος,
ΑΦΟΥ την έχει εγκρίνει και συνυπογράψει με μπλε στυλό ο Υπεύθυνος
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ του
Τμήματος (κ. Μασούρας: 210-5294675 ή κ. Πανάγου: 210-5294693)
* η αίτηση βρίσκεται στο πράσινο κλασέρ ΑΙΤΗΣΕΙΣ έξω από τη Γραμματεία ή
μπορώ να
την εκτυπώσω από την ιστοσελίδα του Γ.Π.Α. (www.aua.gr → Σπουδές →
Φοίτηση → Αιτήσεις Φοίτησης → Πρακτική Εξάσκηση → Αίτηση για τον
καθορισμό του τόπου Πρακτικής Εξάσκησης)
ΠΡΟΣΟΧΗ: αναγράφω όλα τα στοιχεία στην αίτηση και υπογράφω με μπλε
στυλό
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{Οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗ τους από την 8η
Μαΐου έως και την 2η Ιουνίου 2017 και πραγματοποιούν την Πρακτική τους
κατά τους θερινούς μήνες μεταξύ των εξεταστικών. Ειδικότερα, για την
τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, η πρακτική εξάσκηση θα πραγματοποιηθεί από

8η Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017.}
{ Οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗ τους δεκαπέντε (15) ημέρες
πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής και πραγματοποιούν την Πρακτική
τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους}
ΒΗΜΑ 2ο : Μία εβδομάδα πριν ξεκινήσω ΠΡΑΚΤΙΚΗ λαμβάνω από τη
Γραμματεία:
Α. Διαβιβαστικό έγγραφο για το Ι.Κ.Α. (πράσινο κλασέρ ΑΙΤΗΣΕΙΣ έξω από τη
Γραμματεία ή το εκτυπώνω από την ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.)
Β. Διαβιβαστικό έγγραφο με υπογραφή του Προέδρου του Τμήματος
το οποίο στη συνέχεια προσκομίζω στον Υπεύθυνο του Φορέα
Πρακτικής Άσκησης (γκρι φάκελος ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ έξω από τη
Γραμματεία)
Γ. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του
Υπεύθυνου για την Πρακτική μου μέλους ΔΕΠ (εάν κάνω Πρακτική
Εξάσκηση εκτός Γ.Π.Α.)
Δ. Πρότυπο σχέδιο Πρακτικής Εξάσκησης (πράσινο κλασέρ ΑΙΤΗΣΕΙΣ έξω από
τη Γραμματεία ή το εκτυπώνω από την ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.)
ΠΡΟΣΟΧΗ  Το Ημερολόγιο Εργασιών ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ, το εκτυπώνω
από τη σελίδα www.aua.gr και το προσκομίζω προς υπογραφή συμπληρωμένο
μετά το τέλος της Πρακτικής μου Εξάσκησης:
-

στο Υπεύθυνο για την παρακολούθηση της Πρακτικής μου μέλος ΔΕΠ όσον
αφορά φορείς εκτός Γ.Π.Α.
στο Υπεύθυνο για την επίβλεψη της Πρακτικής μου μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ όσον
αφορά Εργαστήρια Γ.Π.Α.

Την πρώτη ημέρα ή την προηγούμενη ημέρα που ξεκινάω την Πρακτική
Εξάσκηση πρέπει να πάω στο ΙΚΑ και να ζητήσω :
1) Βεβαίωση απογραφής από τον Ε.Φ.Κ.Α.
2) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)εφόσον δεν έχω ήδη
Αρμόδια είναι τα κατά τόπους υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ) της
περιοχής κατοικίας του φοιτητή, και για την έκδοσή τους απαιτούνται:
α) Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και
β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Οπότε ΠΡΟΣΟΧΗ πριν ξεκινήσω πρακτική πρέπει να έχω
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1) Βεβαίωση απογραφής από τον Ε.Φ.Κ.Α. ή Αριθμό
Μητρώου ΙΚΑ
2) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
ΒΗΜΑ 3ο : Αφού ολοκληρώσω την Πρακτική μου οφείλω να ζητήσω από το
φορέα της Πρακτικής μου σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ.
Αυτή πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ σύνταξης Βεβαίωσης
2. Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας
3. Αριθμός Μητρώου Φοιτητικής Ταυτότητας
4. Χρονικό διάστημα Πρακτικής (ημέρα-μήνας-έτος → έναρξη και λήξη)
5. Αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή/φοιτήτριας και ότι η απασχόληση
αυτή έγινε στα πλαίσια Πρακτικής εξάσκησης
6. Ακριβή επωνυμία του φορέα ή της εταιρείας με τα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα)
7. Υπογραφή με μπλε στυλό του επιβλέποντος την Πρακτική και σφραγίδα
του φορέα (για φορέα εκτός Γ.Π.Α.)
ή
Υπογραφή με μπλε στυλό του επιβλέποντος την Πρακτική μέλους ΔΕΠ ή
ΕΕΔΙΠ KAI του Διευθυντή του Εργαστηρίου και σφραγίδα του Εργαστηρίου
(για Εργαστήριο Γ.Π.Α.)
Παρακαλώ όλα τα παραπάνω στοιχεία να είναι συμπληρωμένα με μπλε στυλό
ΒΗΜΑ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ:
τα καταθέτω στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 10 εργάσιμων ημερών
μετά το τέλος ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Πρακτικής Εξάσκησης
1) Αίτηση Αμοιβής Πρακτικής Άσκησης
(Πράσινο κλασέρ ΑΙΤΗΣΕΙΣ έξω από τη Γραμματεία ή την εκτυπώνω από
την ιστοσελίδα του Γ.Π.Α)
2) Δύο (2) Πρωτότυπες Βεβαιώσεις Πρακτικής Άσκησης (όλα τα στοιχεία και
οι υπογραφές με μπλε στυλό)
→ ΑΝ θέλω να πληρωθώ και για τη ΣΙΤΙΣΗ καταθέτω δύο (2) Πρωτότυπες
Βεβαιώσεις ΕΠΙΠΛΕΟΝ
*Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να προσκομίσω μια απλή
φωτοτυπία και των δύο όψεων της Κάρτας Σίτισης

Απλή φωτοτυπία της Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α.
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ή
Βεβαίωση απογραφής από τον Ε.Φ.Κ.Α. ή Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
3) Απλή φωτοτυπία του Α.Μ.Κ.Α. (είτε από το ΚΕΠ, είτε από την ιστοσελίδα
www.amka.gr, είτε από το ΙΚΑ )
4) Απλή φωτοτυπία Α.Φ.Μ. (είτε από το taxisnet, είτε από την Εφορία)
5) Απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στον
οποίο ο φοιτητής θα είμαι ο πρώτος δικαιούχος (εάν δεν έχω τραπεζικό
λογαριασμό, καταθέτω ειδική αίτηση που παρέχεται από τη Γραμματεία
αλλά και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.aua.gr → Σπουδές →
Φοίτηση → Αιτήσεις Φοίτησης → Πρακτική Εξάσκηση → Αίτηση για
Έκδοση Τραπεζικού Λογαριασμού) προκειμένου να εκδοθεί σχετικό
έγγραφο το οποίο στη συνέχεια προσκομίζω στην τράπεζα για να ανοίξω
τραπεζικό λογαριασμό).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν μία (1) επιπλέον πρωτότυπη
Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, προκειμένου αυτή η Βεβαίωση να
αποσταλεί στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης, για την ενημέρωση του Διαδικτυακού
Συστήματος Εξυπηρέτησης Φοιτητών.
Η διαδικασία αυτή δεν διέπεται από καταληκτικές ημερομηνίες σε σχέση
με την κατάθεση της Βεβαίωσης.
Προθεσμίες υποβολής εγγράφων για πληρωμή πρακτικής εξάσκησης

ΜΗΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
15-05-2017
15-06-2017
14-07-2017

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

04-09-2017
14-09-2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

13-10-2017
14-11-2017
14-12-2017
15-01-2017
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ

14-02-2018
14-03-2018
16-04-2018
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