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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Χρηματοδότηση 

 -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 -Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 
 στο πλαίσιο ΕΣΠΑ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.K., ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Υλοποίηση  1999 – 2017



«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ»

Από το 2015 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του 
Τμήματος

Δροσοπούλου Ελένη
Επιστημονικά υπεύθυνη

Αντωνοπούλου Ευθυμία
Γιουλάτος Διονύσης

Δρούζας Ανδρέας
Καραΐσκου Νικολέτα

Μαζάρης Αντώνης 

Φατούρου Ειρήνη 
Γραμματειακή υποστήριξη 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Ανεύρεση φορέων 

Εποπτεία πρακτικών



Θεσμοθέτηση

Το Τμήμα Βιολογίας 
1. ενσωμάτωσε τη Π. Α. στο πρόγραμμα 

σπουδών του

2. αντιστοιχεί σε 12 ECTS
δυο μαθήματα  επιλογής
του 7ου-8ου εξαμήνου σπουδών





Θεσμοθέτηση
εκπαίδευση 2 μηνών
σε φορείς εκπαίδευσης του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού 

τομέα

1. Ερευνητικά Κέντρα Υγείας
2. Βιοδιαγνωστικά Εργαστήρια και κλινικές
3. Ερευνητικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Ερευνητικά Κέντρα Επιστήμων Περιβάλλοντος
5. Βιομηχανικές Μονάδες και Μονάδες 

Βιοπαραγωγής
6. Γραφεία Περιβαλλοντικών Μελετών
7. Περιβαλλοντικές  Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
8. Περιβαλλοντικοί Φορείς και υπηρεσίες του 

δημοσίου.



Στόχοι

Σύνδεση του Τμήματος Βιολογίας  με την αγορά 
εργασίας

Εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό 
περιβάλλον

Γνωριμία των φορέων εκπαίδευσης με τους 
Βιολόγους και τις ικανότητές τους

Μελλοντική απόκτηση εργασιακής σχέσης Βιολόγων με φορείς 
εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης



Πρακτική Άσκηση 2017-2018

3 περίοδοι για το Τμήμα μας:

 Φεβρουάριος –Μάρτιος

 Απρίλιος-Μάιος

 Ιούλιος - Αύγουστος

Διάρκεια προγράμματος: 1/11/2017-31/10/2018



Δικαίωμα συμμετοχής 

 Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου που έχουν περάσει 
τουλάχιστον 15 μαθήματα. 

 Οι φοιτητές που έχουν περάσει 12- 14 μαθήματα, 
μπορούν να κάνουν αίτηση, η οποία θα εξεταστεί από 
την επιτροπή ΠΑ (σχετικά μαθήματα, κλπ) 

 Δεν κάνουν αίτηση οι φοιτητές που έχουν περάσει μέχρι 
11 μαθήματα (εκτός από τα άτομα με αποδεδειγμένα 
προβλήματα υγείας)



ΕΝΑΡΞΗ Πρακτικής Άσκησης

Ιστοσελίδα: Τμήμα Βιολογίας –Πρακτική Άσκηση
http://www.bio.auth.gr/placements

Ανάρτηση καταλόγου 7/11/2017 

 1. διαθέσιμοι φορείς εκπαίδευσης 2017-2018
διαθέσιμοι φορείς –αριθμός Θέσεων-περίοδος εκπαίδευσης 

 2. υπεύθυνος Καθηγητής για κάθε Φορέα (ο Επόπτης 
Καθηγητής μπορεί να είναι διαφορετικός)

http://www.bio.auth.gr/placements


«ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης»

 5 φορείς επιλογής  από κατάλογο με σειρά προτεραιότητας

 Φορείς  προσωπικής επιλογής

Συμπλήρωση-εκτύπωση-κατάθεση αίτησης υπογεγραμμένης
μαζί με ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (όχι επικυρωμένη) στη 
γραμματεία της Πρακτικής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υποβολής αίτησης 27 
Νοεμβρίου 2017



Φορέας προσωπικής επιλογής
εντοπιότητα, προσωπική επαφή 

 Στοιχεία φορέα (επωνυμία, έδρα φορέα, ονοματεπώνυμο υπεύθυνου) 

 Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)

Κατά την επικοινωνία σας με τους φορείς θα πρέπει να τους 
ενημερώσετε ότι, εφόσον επιλεχθείτε για άσκηση σε αυτούς, 
οφείλουν να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

 Είσοδος στη σελίδα: http://atlas.grnet.gr/

 εγγραφή Φορέων Υποδοχής https://submit-atlas.grnet.gr/



 50 θέσεις πρακτικής άσκησης 
χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ για το 
2017-2018 για το τμήμα μας



ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ καταλόγου  
φοιτητών/φορέα/περίοδο/επόπτες  8 Δεκεμβρίου 2017 

Αριθμός μαθημάτων που έχουν περάσει 
 γενική επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας) 
 Επίδοση σε μαθήματα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο του ΦΥ
ΥΓΕΙΑ
Μικροβιολογία
Βιοχημεία
Μοριακή Βιολογία
Γενετική 
Βιολογία Κυττάρου
Φυσιολογία ζώων Ι
Φυσιολογία ζώων ΙΙ
Ανοσοβιολογία
Γενετική ανθρώπου
Βιοπληροφορική

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μικροβιολογία
Βιοχημεία
Βιολογία Κυττάρου
Φυσιολογία ζώων Ι
Φυσιολογία ζώων ΙΙ
Φυσιολογία φυτών
Συστηματική Βοτανική
Βιοπληροφορική
Βιοτεχνολογία ζώων και φυτών
Θαλάσσια Βιολογία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων
Μορφολογία φυτών
Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών
Ανατομία Φυτών
Γενική Οικολογία
Συστηματική Βοτανική
Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων
Βιοποικιλότητα
Αρχές αειφορίας και διαχείρισης
Θαλάσσια βιολογία



 Δικαίωμα ενστάσεων μέχρι 3 ημέρες μετά ην 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Αίτηση-ένσταση προς το Γραφείο Πρακτικής





Γραφείο Πρακτικής ΑΠΘ

 online αίτηση
10-13/1 7-10/3 31/5-3/6
Θα ενημερωθείτε με μήνυμα για το πότε ακριβώς 

 στοιχεία φοιτητή 

 δέσμευση θέσης ΠΑ/φορέα/περίοδος (τη συγκεκριμένη 
θέση για την οποία επιλεχθήκατε)

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf

4. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα: Ο 
υποψήφιος φοιτητής/τρια θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που 
έχει θέσει το κάθε Τμήμα. …..(Για τα κριτήρια επιλογής ο κάθε φοιτητής/τρια 
θα πρέπει να απευθύνεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης 
του Τμήματός του). ….



1. Γενικά Στοιχεία: όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, 
φύλο, ημερομηνία γέννησης, email εκτός του 
Πανεπιστημιακού, τηλέφωνο, πόλη κατοικίας, 
διεύθυνση κατοικίας), ΑΕΜ.
2. Αριθμός Ταυτότητας και Εκδούσα Αρχή (στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει Ταυτότητα, αλλά 
διαβατήριο, τότε θα συμπληρωθεί το αντίστοιχο 
πεδίο).

Online αίτηση – Ζητούμενα στοιχεία



3. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ: προσωπικός ΑΜΑ ΙΚΑ του/της 
κάθε φοιτητή/τριας (για να μπορέσει να ασφαλιστεί από 
το Πρόγραμμα). Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια
δε διαθέτει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν έχει 
ξαναδουλέψει) τότε θα πρέπει να εκδώσει.

 Προσοχή: δε θα πρέπει να δηλωθεί σε καμία περίπτωση ο ΑΜΑ ΙΚΑ των γονιών του/της φοιτητή/τριας.  
 Δεν παύει η ασφάλεια που ήδη έχει κάποιος/α. 
 Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια είναι έμμεσα ασφαλισμένος/η στους γονείς του στο ΙΚΑ, τότε από το 

2015 έχει και ο/ ίδιος/α προσωπικό αριθμό ΙΚΑ. 
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει απλά να ζητήσει μία βεβαίωση με τον αριθμό του/της από το ΙΚΑ. 

 1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος. 
 Δεν παύει να είναι ασφαλισμένος/η στους γονείς του/της (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η στη δική του/της ασφάλεια), δε 

χάνει την ασφάλισή του/της. 
 Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου 

ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο 
από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση του/της φοιτητή/της.

Online αίτηση – Ζητούμενα στοιχεία



Δικαιολογητικά για ΙΚΑ



Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ & ΔΟΥ: Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου: εάν ο/ φοιτητής/τρια δεν έχει 
ΑΦΜ, θα πρέπει πρώτα να εκδώσει το ΑΦΜ από την 
Εφορία στην οποία ανήκει (Τμήμα Μητρώου). Η ΔΟΥ είναι 
η Εφορία στην οποία ανήκει. Και τα δύο παραπάνω 
αναγράφονται στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που έχουν 
πάρει από την εφορία κατά την έκδοση του ΑΦΜ. (Η 
έκδοση του ΑΦΜ ισχύει και για τους αλλοδαπούς 
φοιτητές).

Online αίτηση – Ζητούμενα στοιχεία



Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ: Ο κάθε 
φοιτητής/τρια θα πρέπει να διαθέτει ΑΜΚΑ. Εάν κάποιος 
δεν το γνωρίζει, μπορεί να το αναζητήσει στη σελίδα 
https://www.amka.gr/AMKAGR/ , καταχωρώντας τα 
στοιχεία που του/της ζητάει. Ακόμη, και στην περίπτωση 
που ένας/μία φοιτητής/τρια είναι αλλοδαπός/η (π.χ. 
Κύπριος) τότε θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΚΑ (σε ένα ΚΕΠ 
προσκομίζοντας το διαβατήριό του/της).

Online αίτηση – Ζητούμενα στοιχεία



 IBAN: αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος 
δικαιούχος ή συνδικαιούχος).  Στην περίπτωση που 
κάποιος δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να 
έρθει σε επαφή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 
για να βρεθεί ο τρόπος που θα λυθεί το θέμα. Σημείωση: 
εάν ο/η φοιτητής/τρια διαθέτει λογαριασμό στην Τράπεζα 
Πειραιώς, τότε δε θα υπάρξουν κρατήσεις από την 
Τράπεζα (διότι ο λογαριασμός του Προγράμματος είναι 
στην Τράπεζα Πειραιώς). Στην περίπτωση που δηλωθεί 
όμως ο λογαριασμός από κάποια άλλη Τράπεζα, ο/η 
φοιτητής/τρια θα πρέπει να γνωρίζει ότι πιθανόν να 
υπάρξουν κάποιες κρατήσεις από τη μεταφορά του ποσού, 
οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στη δική του Τράπεζα.

Online αίτηση – Ζητούμενα στοιχεία



Να προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. : 
•Βεβαίωση ΙΚΑ: (ηλεκτρονικά ή αντίγραφο στο Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.)
•Φωτοτυπία (ή σκαναρισμένη) της σελίδας του βιβλιαρίου 
ασθενείας (είτε των γονιών του, είτε το δικό του, είτε της 
φοιτητικής μέριμνας). 

Υπογραφή σύμβασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
Α.Π.Θ.

Άλλες υποχρεώσεις φοιτητών/τριών



ΕΚΠΟΝΗΣΗ Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα  καθορίζεται από τον φορέα, 
Εκπαιδευτή του Φορέα (σε συνεργασία

με τον Επόπτη Καθηγητή) 

Δύο μήνες



Να παρευρίσκεται στο Φορέα Υποδοχής τις ώρες και μέρες 
που έχουν συμφωνηθεί.

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο

Online αξιολόγηση στο τέλος της ΠΑ

Yποχρεώσεις φοιτητών/τριών κατά τη 
διάρκεια και μετά το τέλος της πρακτικής



Ασυνέπεια προς το Γραφείο Πρακτικής 
συνεπάγεται:

•Αδυναμία πληρωμής

•Αδυναμία αναγνώρισης από το Τμήμα ολοκλήρωσης 
πρακτικής

•Έκθεση του Τμήματος απέναντι στο Γραφείο 
Πρακτικής –δυσμενείς επιπτώσεις για φοιτητές
επόμενων ετών



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της Πρακτικής Άσκησης
Υποχρεώσεις προς το Τμήμα

 -Γραπτή  εργασία στον επόπτη

 -Δημόσια παρουσίαση εργασίας



Αξιολόγηση από τον επόπτη 

 Γραπτή  εργασία (αρχικό κείμενο, τελικό κείμενο, 
χρόνος ολοκλήρωσης συγγραφής)

 Προφορική παρουσίαση της εργασίας, ερωτήσεις

 Αξιολόγηση του φοιτητή από τον εκπαιδευτή του 
φορέα

 Χρόνος παράδοσης της εργασίας 
πρακτικής  άσκησης



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της Πρακτικής Άσκησης
Υποχρεώσεις προς το Τμήμα

 -Γραπτή  εργασία στον επόπτη

 -Δημόσια παρουσίαση εργασίας

 -Κατάθεση ηλεκτρονικού αντιγράφου στη 
βιβλιοθήκη του Τμήματος





 Σε ιδιωτικούς φορείς που αναλαμβάνουν να καλύψουν τα έξοδα

Υλοποίηση: δημιουργία ενιαίου Προγράμματος στην Ε.Ε.
Κόστος: αμοιβή ίδια με ΕΣΠΑ + 24% ΦΠΑ. Στην πλήρη απασχόληση το

μηνιαίο κόστος για το ΦΥ είναι 310 € / μήνα.

 Σε εργαστήρια παροχής υπηρεσιών εντός του ΑΠΘ
Μη αμειβόμενη-Πανεπιστημιακή ασφάλιση

Πρακτική εκτός ΕΣΠΑ



Στήριξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης 

 Γραφείο Πρακτικής
 Επιτροπή ΠΑ
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος- επόπτες καθηγητές
Φορείς εκπαίδευσης
 ΕΣΕΙΣ….
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