
 
 
 
 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

                      ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  

(πρώην Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Α.  Προϋποθέσεις Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α) 

Α. 1. Για φοιτητές εγγραφέντες το έτος 2015 και πριν 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ΔΣΕ (αρ. Πρακτικού 26/19-4-16 
Θέμα 8α. «Τροποποίηση Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης>>), οι προϋποθέσεις έναρξης 
Πρακτικής Άσκησης, τροποποιούνται από 4/5/2016 ως εξής: 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει : 

α) να έχουν περατώσει το έβδομο (7ο) τυπικό εξάμηνο, 
β) να οφείλουν κατά ανώτατο όριο πέντε (5) μαθήματα εκ των οποίων, το ένα (1) να είναι 
ειδικότητας 

Α. 2. Για φοιτητές εγγραφέντες το έτος 2016 έως και 2018 
 

Σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  10ης/19-12-2019 Συνεδρίας της  Γενικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου Ένταξης, οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση της Πρακτικής   Άσκησης από τις   
φοιτήτριες   και   τους   φοιτητές   οι   οποίοι παρακολουθούν  το  Νέο  Πρόγραμμα Σπουδών 
του  Τμήματος  Διοίκησης Συστημάτων  Εφοδιασμού (του  πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς  Ελλάδας)  
είναι  οι ακόλουθες: 

α) να έχουν περατώσει το έβδομο (7ο) τυπικό εξάμηνο, 
β) να έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε τριάντα πέντε (35) μαθήματα, 
γ) να οφείλουν κατά ανώτατο όριο ένα (1) μάθημα ειδικότητας. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν άμεσα να έχουν την πλήρη εικόνα των  
μαθημάτων  τους  μέσω  του  συνδέσμου  της  Ηλεκτρονικής  Γραμματείας  
https://unistudent.aua.gr/, χωρίς να μεσολαβεί η Γραμματεία του Τμήματος. 
 
Β. Περίοδοι εκπόνησης εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης 

 

Ο.Α.Ε.Δ Ε.Σ.Π.Α Υποβολή Βεβαίωσης 

Έναρξη Ολοκλήρωση Έναρξη Ολοκλήρωση Αποδοχής  έως 

1η  Οκτωβρίου 31η  Μαρτίου 15η  Οκτωβρίου 14η  Απριλίου 31η Αυγούστου 

1η  Δεκεμβρίου 31η Μαΐου 15η  Δεκεμβρίου 14η Ιουνίου 31η Οκτωβρίου 

1η  Φεβρουαρίου 31η  Ιουλίου 15η  Φεβρουαρίου 14η  Αυγούστου 31η Δεκεμβρίου 

1η  Απριλίου 30η  Σεπτεμβρίου 15η  Απριλίου 14η  Οκτωβρίου 28η Φεβρουαρίου 

1η  Ιουνίου 30η  Νοεμβρίου 15η  Ιουνίου 14η  Δεκεμβρίου 30η Απριλίου 

Η ημερομηνία έναρξης της Π.Α. δύναται να μετατεθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε 
περιόδου έναρξης στην περίπτωση που οι φορείς αδυνατούν να προχωρήσουν  στην  
έναρξη  πρόσληψης  των  φοιτητών/τριών  τις  ημέρες Σάββατο,  Κυριακή  ή  Αργία.  Σε  
αυτή  την  περίπτωση  μετατίθεται  και  η ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Π.Α. κατά τον 
ίδιο αριθμό ημερών, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα των έξι (6) μηνών ή των εκατόν  

https://unistudent.aua.gr/


πενήντα (150) ενσήμων. 
 
Γ. Απαιτούμενες Ενέργειες 
 
Γ.1  Υποβολή Αίτησης 
Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλει  Αίτηση για   πρακτική άσκηση   στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Η Γραμματεία προβαίνει στον έλεγχο των προϋποθέσεων και χορηγεί στον/στην 
φοιτητή/τρια την σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ. 

 

Γ.2 Αναζήτηση Φορέα Απασχόλησης 
Ο/Η φοιτητής/τρια προμηθεύεται από την Γραμματεία το έντυπο Βεβαίωση αποδοχής  
φοιτητή/τριας  για  Πρακτική  Άσκηση,  το  συμπληρώνει σε συνεργασία με τον Φορέα 
και το παραδίδει στη Γραμματεία τουλάχιστον: τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης της Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ ή σαράντα πέντε (45) ημέρες μέσω ΕΣΠΑ. 

Για την κατανομή των φοιτητών/τριών που θα επιλέξουν  Π.Α. μέσω Ε.Σ.Π.Α. θα πρέπει: 
    α. Να υπάρχουν αδιάθετες θέσεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και 

β. Σε περίπτωση  πολλών αιτήσεων για την κάλυψη των αδιάθετων θέσεων, να επιλεγούν 
με βάση τη Μοριοδότηση Κριτηρίων για Πρακτική Άσκηση  που αποφάσισε την 
14/05/2020 η  Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Μ.Ο βαθμολογίας, έτος σπουδών, 
συνέντευξη). 

Πληροφορίες για προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης από επιχειρήσεις μπορούν 
να αντληθούν από τον ιστότοπο του Τμήματος http://logistics.aua.gr/?page_id=3342  

Εναλλακτικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  μπορούν  να  εκπονήσουν  την  Πρακτική  
Άσκηση  σε φορέα απασχόλησης που ήδη εργάζονται ή έχουν επιλέξει οι ίδιοι. 

Δ. Έγκριση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης 
 
Η  Επιτροπή  Πρακτικής  Άσκησης  αξιολογεί  τις  αιτήσεις,  συντάσσει  τον  
κατάλογο των ασκούμενων, ορίζει για κάθε φοιτητή/τρια τον/την επόπτη/τρια εκπαιδευτικό 
και εισηγείται την έγκριση των αιτήσεων στη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ένταξης. 
Μετά την έγκριση της εισήγησης από τη Συνέλευση του Συμβουλίου Ένταξης οι φοιτήτριες και 
οι φοιτητές παραλαμβάνουν από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μέσω email  : 
 

1.  Την Σύμβαση  Πρακτικής Άσκησης φοιτητή/τριας, 
2.  Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, 
3.  Το έγγραφο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, 
4.   Αναλυτικές οδηγίες για την συνέχιση της διαδικασίας. 

Ο συντονισμός των συμβάσεων και τη διαδικασία μέσω ΕΣΠΑ την κάνει η κα Ευαγγελία 
Αντωνίου από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.  
(τηλ: 2228099516 email: gpa@mail.teiste.gr)  
 
Σημειώσεις Διευκρινήσεις: 

1. Η χρονική διάρκεια από την ημερομηνία κατάθεσης της Βεβαίωσης Αποδοχής      
φοιτητή/τριας για Πρακτική Άσκηση στη Γραμματεία έως την ημερομηνία 
έναρξης της Πρακτικής Άσκησης, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα (30) 
ημερών μέσω ΟΑΕΔ και σαράντα πέντε (45) ημερών μέσω ΕΣΠΑ. Η   τήρηση   
του   ανωτέρω   χρονικού   διαστήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης την επιθυμητή περίοδο.  

2.  Οι ασκούμενοι/ες απασχολούνται καθημερινά οκτώ ώρες (πενθήμερο). 
Οι ασκούμενοι/νες δικαιούνται να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες 
συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για την εκπλήρωση των φοιτητικών τους 
υποχρεώσεων, είτε για   οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους μόνον εφόσον 
υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησης. 
 

https://praktiki.teicrete.gr/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/


3. Κάθε  φοιτητής/τρια  δικαιούται  να  απασχοληθεί  σε  θέση  πρακτικής άσκησης 
μόνο μια φορά. 

4.  Οι ασκούμενοι/ες δικαιούνται να διακόψουν την Πρακτική τους Άσκηση εάν η 
εργασία που διεκπεραιώνουν δεν σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών τους, 
δεν αμείβονται ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο. Στην περίπτωση αυτή οι 
ασκούμενοι/νες θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως άμεσα την Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης και τη Γραμματεία. 

5.  Πληροφορίες  για  την  κινητικότητα  φοιτητών  για  Πρακτική  Άσκηση (Erasmus 
placement) μπορούν να αντληθούν από τη Γραμματεία και από τον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://www.european.aua.gr/  

6. Αμοιβές και Ασφάλιση Πρακτικής Άσκησης 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι φοιτητές ΤΕΙ που πραγματοποιούν εξάμηνη 
πρακτική άσκηση ασφαλίζονται κατά επαγγελματικού κινδύνου και η αποζημίωση του 
φοιτητή ανέρχεται σε ποσοστό 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σήμερα 
(επί 25 ημερομίσθια μηνιαίως) 580,75 €, ως εξής : 
 

Α.  Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στον ΟΑΕΔ θα αποζημιωθούν, ως εξής: 

 Σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα η αποζημίωση του φοιτητή ανέρχεται 580,75 € 

και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί την 

επιχείρηση με το 50 % του ποσού αυτού. 

 Στο Δημόσιο Τομέα σε θεσμοθετημένες θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα οι ασκούμενοι αποζημιώνονται με το ποσό των 176 ,06 € μηνιαίως 

από το φορέα . O φορέας επιβαρύνεται επιπλέον με την ασφάλιση του φοιτητή (10 ,11 € 

ανά μήνα).  

 
Β. Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο  ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν, ως εξής: 

 Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με το ποσό των 580,75 € μηνιαίως ( 300,75 €  

από τον εργοδότη κάθε μήνα και 280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ ένα  μήνα  μετά το πέρας 

κάθε τριμήνου ) 

 Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € 

μηνιαίως (176,08 € από το φορέα απασχόλησης και 100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ σε 

εύλογο χρονικό διάστημα ) 

 Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως 

αποκλειστικά από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης. 
 

 

Χρήστος Λάλλος 
Λέκτορας Εφαρμογών 

Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης τμήματος Δ.Σ.Ε (Θήβα)  
Γενικό Τμήμα του Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πληροφορίες email: practiki.lallos@gmail.com 

http://www.european.aua.gr/

