
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προαιτήσεων για Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΑΠΘ 
 

Ανακοινώνεται κατά σειρά προτεραιότητας στους φοιτητές του 10ου, του 8ου και του 
12ου  εξαμήνου ότι παρατείνεται η προθεσμία των προαιτήσεων για την Πρακτική 
Άσκηση ΑΠΘ μέχρι και την Τρίτη 7-3-17 και ώρα 13.00’. Οι ημερολογιακοί μήνες 
στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση ΑΠΘ για το Τμήμα μας για 
φέτος θα είναι το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου 2017, θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα 
μπορέσουν να ασκηθούν  συνολικά 40 φοιτητές με μηνιαία αποζημίωση 250€ (στο 
ποσό συμπεριλαμβάνεται και το ΙΚΑ). Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές του 10ου 
εξαμήνου και εφόσον δεν συμπληρωθούν οι θέσεις μπορούν να ασκηθούν κατά σειρά 
και φοιτητές του 8ου και του 12ου εξαμήνου.. Η επιλογή των φοιτητών (αν οι 
προαιτήσεις είναι περισσότερες από 40) θα γίνει με βάση των αριθμό και το μέσο όρο 
των επιτυχόντων υποχρεωτικών μαθημάτων και το σύνολο των ECTS. Για το σκοπό 
αυτό μπορούν οι φοιτητές να συμπληρώσουν υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία που ζητούνται στην προαίτηση, μέχρι την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 
13.00’, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiES1MpLxdT__WS_127oo4ijiy5NI4Fik
EgJ3b57RBcn5lng/viewform 

  Η κύρια αίτηση θα γίνει online το διάστημα 10-14  Μαρτίου 2017 (θα δοθεί ο 
σύνδεσμος για τις κύριες αιτήσεις), όπου  εκτός των γενικών στοιχείων τους θα 
δηλώσουν  το Φορέα Υποδοχής και τον Επόπτη (μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος που θα τους αξιολογήσει ηλεκτρονικά μετά το πέρας της 
Πρακτικής). Για τη συμπλήρωση της κύριας αίτησης θα πρέπει οι φοιτητές να 
γνωρίζουν και να έχουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:  

 ΑΦΜ / ΔΟΥ 
 Προσωπικό Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ. Στην 

περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια είναι έμμεσα ασφαλισμένος/η στους 
γονείς του στο ΙΚΑ, τότε από το 2016 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.   

 Βιβλιάριο Υγείας (Ως προστατευόμενο μέλος ή ως άμεσα ασφαλισμένος από 
το ΑΠΘ) 

 Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο (Αριθμός, Αρχή και Ημερομηνία 
Έκδοσης) 

 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΑΜΚΑ).  
 ΙΒΑΝ λογαριασμού Τραπέζης (πρώτος δικαιούχος ή συνδικαιούχος). 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). 

 
Για τυχόν απορίες οι φοιτητές μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος καθηγητή κ. Ευάγγελο Καραγιάννη (τηλ. 
2310992727 & 2310998976, E-Mail: eakarag@for.auth.gr) 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δουν και στην 
ιστοσελίδα της Πρακτικής ΑΠΘ (ΔΑΣΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΠΘ) καθώς και στην 
ιστοσελίδα  του Τμήματός μας.    
 

 



 


