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* Η Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας Τροφίμων» του παλαιού Τμήματος 
Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΤΡΟ) του  π. ΤΕΙ Πελοποννήσου δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό. 
Διέπεται από την σχετική νομοθεσία περί Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ και ισχύουν οι σχετικοί όροι και 
προϋποθέσεις. Αναφορικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης για χρηματοδότησή της από το 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΕΤΡΟ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
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1. Εισαγωγή  
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος. Κατά την εκπόνησή της, πραγματοποιείται  

αποτελεσματικότερη εμπέδωση στις  γνώσεις και τις  δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της φοίτησης, φέρνοντας σε επαφή τον φοιτητή1 με την αγορά εργασίας του 

τομέα των Τροφίμων  

2. Θεσμοθέτηση 
Οι φοιτητές πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

πρακτική άσκηση σύμφωνα με  :  

• την ισχύουσα νομοθεσία, που κατοχυρώνει ρητά την πρακτική άσκηση ως μορφή 

διεξαγωγής διδακτικού έργου, όπως ορίζουν τα άρθρα 31, 32, παρ.1 και 53, παρ. 2 

του Ν.4009/2011. 

• την εκάστοτε ισχύουσα εργασιακή και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία. 

3. Γενικά 
Η Πρακτική Άσκηση είναι μια εγκεκριμένη δραστηριότητα των φοιτητών συνδεδεμένη 

με το Πρόγραμμα Σπουδών και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας  

Τροφίμων, η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική (οι φοιτητές δύνανται να την επιλέξουν 

ως μία από τις τέσσερις επιλογές μαθημάτων που διαθέτουν για το μάθημα «Επιλογή 4» 

του 10ου εξάμηνου στο πρόγραμμα σπουδών), διαρκεί τρεις μήνες και πραγματοποιείται 

σε Φορείς Απασχόλησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά το καλοκαίρι του 4ου ή 

του 5ου έτους σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα βαθμολογείται και λαμβάνει 

πέντε  (5) διδακτικές πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους  

παρακάτω τρόπους :  

• Μέσω συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (πχ 

ΕΣΠΑ).  

• Με χρηματοδότηση από τους Φορείς Υποδοχής  

• Εκτός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω ανεξάρτητων 

προγραμμάτων που προσφέρουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί Φορείς Υποδοχής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

• Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Οι ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο του 

προγράμματος. 

Η Πρακτική Άσκηση με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Erasmus+, ακολουθεί 

τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως προς 

 
1 Στο εξής, με τον όρο “φοιτητής” θα νοείται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια. 
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το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που 

απορρέουν από τις ασφαλιστικές διατάξεις και την πράξη χρηματοδότησης. 

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι αρμόδιο για την επιλογή και την 

αντιστοίχιση με τους φορείς υποδοχείς των φοιτητών για πρακτική άσκηση είτε η 

πρακτική άσκηση επιχορηγείται μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Erasmus+, είτε 

χρηματοδοτείται από τους Φορείς Απασχόλησης, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά κριτήρια τα 

οποία ορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρακτικής άσκησης Προπτυχιακού Επιπέδου 

του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. 

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη διευκόλυνση φοιτητών που υπάγονται στις κατηγορίες 

Ατόμων με Αναπηρία και με ειδικές ανάγκες  (ΑμεΑ) προκειμένου να πραγματοποιούν 

πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή. 

4. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης  
Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα είναι σε θέση να: 

• εφαρμόσει γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της σε 

πρακτικές εφαρμογές, 

• εξοικειωθεί με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού 

χώρου, 

• αναπτύξει ικανότητες αναζήτησης λύσεων σε εφαρμογές της αγοράς εργασίας, 

• αναλάβει πρωτοβουλίες στον χώρο εργασίας, 

• επιλέξει τις πλέον κατάλληλες τεχνικές σε εφαρμογές της αγοράς εργασίας, 

• αναπτύξει επαγγελματική συνείδηση, 

• συνυπάρχει εργασιακά  με διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, 

• αποκτήσει εμπειρία συλλογικής εργασίας. 

5. Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης  
Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και λαμβάνει 5 

διδακτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εκπονείται τους καλοκαιρινούς μήνες των 

θερινών διακοπών του 4ου ή 5ου έτους σπουδών.   

6. Προϋποθέσεις έναρξης της Πρακτικής Άσκησης   

 6.1 Φοιτητές 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία 

σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, δικαίωμα 

πραγματοποίησης της  πρακτικής άσκησης αποκτούν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών  μέχρι το 

εξάμηνο  που θα αιτηθούν την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης . 

Φοιτητές από κατατακτήριες ή από ένταξη που έχουν εκπονήσει ήδη πρακτική άσκηση 

σε αντικείμενα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, εξετάζονται κατά περίπτωση 

προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης, μετά 
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από Εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) και απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

Η πρακτική άσκηση πρέπει να δηλωθεί ως μάθημα στην περίοδο που εκπονείται. 

Υπάρχουν δύο περίοδοι δηλώσεων μαθημάτων: (α) του χειμερινού εξαμήνου και (β) του 

εαρινού εξαμήνου, η οποία περιλαμβάνει και την πρακτική άσκηση που εκπονείται το 

καλοκαίρι. Η δήλωση αυτή αφορά μόνο στην επιλογή του μαθήματος στο πληροφοριακό 

σύστημα φοιτητολογίου και δεν συνεπάγεται αυτόματη επιλογή σε θέση πρακτικής 

άσκησης.   

6.2 Υποψήφιοι φορείς απασχόλησης 

Ο φορέας απασχόλησης μπορεί να ανήκει στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

και θα πρέπει: 

• Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, 

• Να απασχολεί προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου 

Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα. Ο φορέας θα 

πρέπει να ορίζει έναν Επιβλέποντα  ανά απασχολούμενο φοιτητή  

• Να έχει εγγραφεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα ‘ΑΤΛΑΣ’ https://atlas.grnet.gr/ η 

οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα 

ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας. 

 

7. Διασφάλιση ποιότητας της Πρακτικής Άσκησης 
Η επιτυχής εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης είναι αποτέλεσμα ανάλογης συνεργασίας 

του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων με τον Φορέα Απασχόλησης. 

Από πλευράς Τμήματος, πρέπει να διασφαλιστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για 

την παρακολούθηση της αποτελεσματικής πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης 

και από πλευράς Φορέα Απασχόλησης να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

της εξελισσόμενης απόδοσης και παρακολούθησης αυτής της εξέλιξης των ασκούμενων 

φοιτητών. 

7.1. Επιτροπές – Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος έχει τη 

γενική εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης. Ως Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να 

οριστεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να αναλάβει αυτοδύναμη διδασκαλία στο 

Τμήμα. Η Συνέλευση ορίζει επιπλέον Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με τρία 

αναπληρωματικά μέλη της, η οποία θα έχει ως αντικείμενο το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων σχετικά με την Πρακτική Άσκηση και της οποίας πρόεδρος και μέλος 

αποτελεί ο Υπεύθυνος ΠΑ Τμήματος. Η Επιτροπή αυτή θεωρείται και λειτουργεί και ως 

Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης το πλαίσιο του προγράμματος 

ΕΣΠΑ. Η Συνέλευση ορίζει επίσης τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων Αιτήσεων Πρακτικής 
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Άσκησης με τα αναπληρωματικά μέλη της. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αιτήσεων δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων. Στην περίπτωση που 

δεν επαρκούν τα μέλη του Τμήματος για τον ορισμό των επιτροπών μπορούν να ορίζονται 

κατά προτεραιότητα μέλη από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου με συναφές 

αντικείμενο.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αξιολογεί τις αιτήσεις και - κοινοποιεί την κατάταξη των 

φοιτητών βάσει των κριτηρίων επιλογής τους, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, , τηρώντας 

παράλληλα τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Επιτροπή Ενστάσεων, 

είναι υπεύθυνη για να διαχειρίζεται ενστάσεις που θα υποβάλλονται εντός του εύλογου 

χρονικού διαστήματος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των αιτούντων φοιτητών του 

εκάστοτε Τμήματος και εν γένει, να εγγυάται την ομαλή και δίκαιη επιλογή των 

υποψηφίων. Τέλος, η Συνέλευση Τμήματος δύναται να ορίσει επόπτες της Πρακτικής 

Άσκησης για τον καλύτερο συντονισμό με Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. 

Ο Υπεύθυνος Τμήματος  και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μεριμνούν  για: 

α. την αναζήτηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης και γνωστοποίηση των θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης που υπάρχουν, 

β. την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, 

στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση, 

γ. την ενημέρωση των Φορέων Υποδοχής (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα), στους οποίους 

ασκούνται οι φοιτητές, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς και για τα 

ονόματα των φοιτητών που θα ασκηθούν σε αυτούς, 

δ. την ενημέρωση της γραμματείας του Τμήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

Πρακτικής Άσκησης του κάθε ασκούμενου φοιτητή, προκειμένου να καταχωρηθούν οι 

βαθμολογίες και οι Πιστωτικές Μονάδες στο φοιτητή, 

ε. την εξασφάλιση άδειας παρουσίας και άσκησης των φοιτητών στους σχολικούς χώρους 

ειδικά, στην περίπτωση, πρακτικής άσκησης σε σχολείο. 

στ. Την υποβολή ετήσιας έκθεσης στην ΟΜΕΑ και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

σύμφωνα με σχετικό πρότυπο. 

 

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος είναι αρμόδιος για το συντονισμό της 

υπογραφής της σύμβασης με το Φορέα Υποδοχής.  

 

7.2 Φορέας Απασχόλησης  

Ο Φορέας Απασχόλησης πρέπει να παρέχει στον ασκούμενο φοιτητή την όσο το δυνατόν 

ποιοτικότερη απασχόληση και να του εξασφαλίζει αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές 

συνθήκες εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ανατίθεται σε 

Προσωπικό  του φορέα, η επίβλεψη του ασκούμενου φοιτητή. 

Το  Επιβλέπων Προσωπικό του φορέα απασχόλησης (ΕΠΦΑ) έχει την ευθύνη της 

καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο. 

Συγκεκριμένα: 
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• Μέριμνα για τον καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου 

φοιτητή σε συνεργασία με τον επόπτη του. 

• Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και την επίδοση των 

ασκούμενων. 

• Συνεργάζεται με τους επόπτες και τον υπεύθυνο του τμήματος  για την 

αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών, με βάση τις δυνατότητες του Φορέα 

Απασχόλησης. 

• Εκδίδει Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης στην οποία αξιολογούνται 

στοιχεία της παρουσίας του φοιτητή όπως η συνέπεια, το γνωστικό υπόβαθρο σε 

σχέση με το αντικείμενο της θέσης, η δυνατότητα επεξεργασίας, αναζήτησης και 

σύνθεσης πληροφοριών και η συνολική συνεργασία. 

8. Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για την επιχορήγηση της 

Πρακτικής Άσκησης μέσω του  Επιδοτούμενου 

Προγράμματος (ΕΣΠΑ) 
Η επιλογή βασίζεται σε κριτήρια που βαθμολογούνται στην κλίμακα 0 μέχρι 100. Τα 

κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

• Σταθμισμένος Μέσος όρος (Σ.Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχει καταχωρηθεί 

βαθμολογία στο σύστημα φοιτητολογίου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των 

αιτήσεων. Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των μαθημάτων προκύπτει από το βαθμό κάθε 

μαθήματος σταθμισμένου με το φόρτο ECTS του μαθήματος. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 

50%. 

• Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής ως 

ποσοστό των μονάδων ECTS των Ν-1 ετών του προγράμματος σπουδών και μέγιστο 

βαθμό το 100, όπου Ν τα έτη σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο 

έχει βαρύτητα 40% 

• Το έτος σπουδών του φοιτητή. 100 μονάδες εάν ο/η φοιτητής βρίσκεται μέχρι το 

Ν έτος σπουδών και για κάθε έτος μετά το Ν χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 

10%.   

Τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να τροποιούνται με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, ανάλογα και με τις απαιτήσεις του Προγράμματος ΕΣΠΑ. 

9. Προκήρυξη υποβολής Αιτήσεων πραγματοποίησης 

πρακτικής  
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  ανακοινώνει την Προκήρυξη στους δικτυακούς τόπους 

του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Εκεί προσδιορίζεται:  

• ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, κατηγοριοποιημένων ανά 

πηγή χρηματοδότησης  

• η χρονική περίοδος που μπορούν οι φοιτητές να υποβάλλουν την αίτησή τους  
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• τα κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξή τους  

• τα τυχόν επιπλέον έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν  

Οι φοιτητές πριν την έναρξη της Π.Α.  εγγράφονται στο «Σύστημα ΑΤΛΑΣ» (Σύστημα 

Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ-ΚΟΜΒΟΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ), (http://atlas.grnet.gr/), το οποίο εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

10. Διαδικασία επιλογής φοιτητών  
Σε πρώτη φάση ελέγχεται εάν ο φοιτητής δικαιούται να πραγματοποιήσει την Πρακτική 

Άσκηση, έχει δηλαδή δηλώσει το μάθημα, είναι φοιτητής σε εξάμηνο μεγαλύτερο από το 

6ο και έχει περάσει πάνω από τα 2/3 των μαθημάτων μέχρι το εξάμηνο που φοιτά. 

Σε δεύτερη φάση για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο επιδοτούμενο 

πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ γίνεται η αξιολόγησή τους με βάση τα κριτήρια επιλογής τους 

και κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά.  

Από την διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των 

ΑμεΑ και οι οποίοι προηγούνται των υπολοίπων. 

Το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΠΑ θα αναφέρει 

αναλυτικά τα εξής: τον τρόπο επιλογής φοιτητών, τον αριθμό θέσεων που 

προκηρύχθηκαν, τον αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν, τη μοριοδότηση κάθε 

συμμετέχοντα ανά κριτήριο επιλογής, και θα υπογράφεται και από τα 3 μέλη της 

επιτροπής αξιολόγησης. τα αποτελέσματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος 

και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν σε ένσταση επί των 

αποτελεσμάτων σε διάστημα 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Εφόσον 

υπάρχουν ενστάσεις, η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος 

και εκδίδεται απόφαση τελικών αποτελεσμάτων άλλως θεωρούνται ως τελικά τα 

αποτελέσματα της αρχικής ανάρτησης τα οποία επικυρώνονται και αυτά από την 

Συνέλευση του Τμήματος. 

Αφού ο φοιτητής επιλεγεί για την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης ενημερώνεται 

ανάλογα  για τα έγγραφα έναρξης και λήξης που πρέπει να συμπληρώσει καθώς και τη 

διαδικασία για να τα καταθέσει. Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Τμήματος, του 

φοιτητή και του Φορέα Απασχόλησης υπογράφεται από τον φοιτητή, το φορέα 

Απασχόλησης και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Ένα αντίγραφο κατατίθεται στην 

Γραμματεία του Τμήματος,  ένα στον φορέα απασχόλησης και ένα κρατά ο φοιτητής. 

Για τις χρηματοδοτούμενες μέσω προγραμμάτων ( ΕΣΠΑ)  εκπονούμενες Πρακτικές 

Ασκήσεις, η σύμβαση εκτός των παραπάνω υπογράφεται και από τον τμηματικό 

επιστημονικό υπεύθυνο  και τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ.  

Τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης και λήξης καθορίζονται από την προκήρυξη, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του 

Τμήματος και του ΓΠΑ.  
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Με την περάτωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να υποβάλλει: 

Α. στην Γραμματεία: 

1. Την βεβαίωση ολοκλήρωσης εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης από τον εργοδότη για 

την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης. 

2. Έκθεση πεπραγμένων πρακτικής άσκησης 

Β. Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που υποστηρίζει το επιδοτούμενο πρόγραμμα 

(ΕΣΠΑ) όσα έγγραφα προβλέπονται από την προκήρυξη. 

11. Χρηματοδότηση από τους Φορείς Απασχόλησης 
Αφορά απασχόληση σε Ιδιωτικό ή σε Δημόσιο φορέα όπου προσφέρονται αμειβόμενες 

θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων εγκρίνεται εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από τους 

αιτούντες φοιτητές (άρθρο. 6).  

Από την Επιτροπή πρακτικής άσκησης γίνεται μόνο έλεγχος για το εάν οι φοιτητές έχουν 

δικαίωμα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους και στην συνέχεια συντάσσει 

πρακτικό το οποίο αναφέρει τους φοιτητές που δικαιούνται να πραγματοποιήσουν την 

Πρακτική τους Άσκηση, όσους δεν δικαιούται και τους λόγους που δεν δικαιούται, τους 

φορείς που θα τους απασχολήσουν καθώς και τους επόπτες εκπαιδευτικούς. 

 Οι φοιτητές παραλαμβάνουν και υπογράφουν 4 αντίγραφα σύμβασης. Τα αντίγραφα 

σύμβασης υπογράφονται από τον κατά νόμο υπεύθυνο από το Φορέα Απασχόλησης ή 

νόμιμο αντικαταστάτη του, τον φοιτητή, τον Πρόεδρο του Τμήματος  και τον αρμόδιο 

Αντιπρύτανη.  

Με την περάτωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να υποβάλλει στην 

Γραμματεία: 

1. Την βεβαίωση ολοκλήρωσης εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης από τον εργοδότη 

για την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης. 

2. Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο γίνεται έκθεση των πεπραγμένων η 

οποία θα αξιολογηθεί από τον Επόπτη  και ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσο 

είναι επιτυχής η Πρακτική Άσκηση. 

12. Επιχορήγηση Πρακτικής Άσκησης μέσω 

Προγράμματος Erasmus+ 
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Erasmus+: 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στα δυο πρώτα εξάμηνα 

των σπουδών τους και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 70% των 

μαθημάτων των προηγουμένων ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

τους.  

• Συνιστάται ο μέσος όρος της αναλυτικής τους βαθμολογίας να μην είναι μικρότερος 

του 6,5. Σε διαφορετικές περιπτώσεις θα υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.  
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• Προηγούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους κατά 

την ημερομηνία της αίτησης.  

• Γλωσσική επάρκεια: O φοιτητής θα αξιολογείται στη γλώσσα που έχει οριστεί ως 

«γλώσσα του έργου της Πρακτικής Άσκησης». Η πρόσθετη γνώση ξένης γλώσσας θα 

προσμετράται στην τελική αξιολόγηση.  

• Προσωπική συνέντευξη: Εξετάζεται το κίνητρο συμμετοχής του υποψηφίου. 

Στα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης δύναται να τεθεί μοριοδότηση. Η σχετική 

μοριοδότηση περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Κινητικότητας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (διαθέσιμος στο http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10). 

 

13. Ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Πρακτικής Άσκησης 
1. Ο φοιτητής υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα 

Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση 

ή κανονισμό του Φορέα Απασχόλησης. Πρέπει να είναι επιμελής στην εργασία που του 

ανατίθεται, να είναι πειθαρχημένος και να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες 

βαθμίδες εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον.  

2. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να 

οδηγήσουν στην διακοπή της απασχόλησης. Ειδικότερα, φοιτητής που τοποθετείται από 

το Τμήμα του σε θέση Πρακτικής Άσκησης του Δημοσίου Τομέα και δεν παρουσιάζεται 

το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης, 

αποκλείεται από την θέση αυτή, η οποία αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί για 

κάλυψη από άλλο ασκούμενο.  

3. Ο φοιτητής δικαιούται άδεια μέχρι 2 ημέρες για εξαιρετικούς λόγους, όπως η ασθένεια 

και εάν πρέπει να λείψει περισσότερες τότε θα πρέπει να τις αναπληρώσει στο τέλος της 

Πρακτικής του.    

4. Ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα/επιχείρηση όταν απουσιάσει για να 

εξεταστεί σε μάθημα, βεβαίωση με σφραγίδα Τμήματος και υπογραφή καθηγητή. 

5. Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει τον Επόπτη του για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα 

προκύπτει σχετικά με την Πρακτική Άσκηση στο χώρο του φορέα, και να κοινοποιεί 

παράλληλα την ηλεκτρονική επιστολή στον υπεύθυνο του τμήματος . 

6. Ο φοιτητής δύναται να συμμετέχει σε Πρακτική Άσκηση μόνο μία φορά 

χρηματοδοτούμενη από προγράμματα ΕΣΠΑ, με τη φοιτητική του ιδιότητα, ανά 

πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έκανε ψευδή δήλωση κατά την 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλείται να επιστρέψει την αμοιβή την οποία έλαβε 

για όλη την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 

http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10
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7. Φοιτητής ο οποίος έχει καταταγεί στον στρατό δεν μπορεί να εκπονεί παράλληλα την 

πρακτική του άσκηση. Μπορεί να εκπονήσει Πρακτική Άσκηση πριν την έναρξη της 

στρατιωτικής τους θητείας ή με την περάτωση αυτής.  

8. Φοιτητής ο οποίος ταυτόχρονα υπηρετεί σε θέση σε δημόσιο οργανισμό  μπορεί να 

εκπονεί παράλληλα την Πρακτική του Άσκηση σε τομέα συμβατό  της Επιστήμης και 

Τεχνολογίας των Τροφίμων στον ίδιο ή σε άλλο δημόσιο φορέα που πιστοποιείται από 

βεβαίωση που εκδίδει ο αρμόδιος προϊστάμενος .  

9. Στην περίπτωση που ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν ασχολείται σε αντικείμενα της 

ειδικότητάς του, οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο Επόπτη  του. Ο Επόπτης  

αποφασίζει,  αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι. Στην περίπτωση που 

συντρέχει λόγος, ο φοιτητής τοποθετείται σε άλλη θέση, μετά από εισηγητική έκθεση του 

επόπτη του  στην Επιτροπή του Τμήματος.  Για τους μήνες που απασχολήθηκε ο φοιτητής, 

συμπληρώνει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και παίρνει την σχετική βεβαίωση από τον 

εργοδότη. Στην συνέχεια, πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στη νέα θέση, μόνο για το 

διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος 

της Πρακτικής Άσκησης. 

14. Ο Φορέας Απασχόλησης 
Ο φορέας υποδοχής απασχόλησης/επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, 

οφείλει να ακολουθεί τον παρόντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και έχει τις εξής υποχρεώσεις:  

1. Να παρέχει στον ασκούμενο φοιτητή την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη απασχόληση 

και να του εξασφαλίζει αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας. 

2. Όπου αυτό έχει συμφωνηθεί, να τηρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία.  

3. Να κοινοποιεί το ωράριο εργασίας του ασκούμενου και να το αναγράφουν στο 

συμφωνητικό (ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας). 

4. Να χορηγεί άδεια για λόγους ασθένειας, (μέχρι 2 ημέρες)  ή για οποιοδήποτε άλλο 

σοβαρό λόγο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Να διευκολύνει τον φοιτητή με άδεια 2ωρη για τυχόν συμμετοχή στις εξετάσεις 

εξαμήνου ή συμμετοχή σε εξετάσεις προόδου εντός του εξαμήνου. 

6. Υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία ζητούνται για την έναρξη, 

ολοκλήρωση και λήξη της πρακτικής άσκησης. 

15. Βαθμολόγηση Πρακτικής Άσκησης 
Η Πρακτική Άσκηση βαθμολογείτε κατόπιν παρουσίασης σε τριμελή εξεταστική 

επιτροπή την οποία που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 

ίδια με τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος . Η επιτροπή 
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εξετάζει τον φοιτητή με βάση την έκθεση πεπραγμένων του, το βιβλίο Πρακτικής 

Άσκησης και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που του θέτουν τα μέλη της. Οι επιτροπές 

υποβάλουν τις βαθμολογίες για κάθε φοιτητή στον υπεύθυνο πρακτικής του Τμήματος 

και αυτός τα καταχωρεί στην γραμματεία.   

16. Γενικές Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση 
Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση: 

• Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών 

Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 

• Σε επιχειρήσεις του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+. 


