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Είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2017 – 2020),

Η διάρκεια της ορίζεται σε 8 συνεχόμενες εβδομάδες (2 μήνες),

Επιτρεπόμενο διάστημα : 1 Ιουλίου -31 Αυγούστου

Δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς της επιλογής σας, ΚΥΡΙΩΣ

σε ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ και κάποιες θέσεις σε δημόσιους

Η αμοιβή της είναι 197,78€ (δίμηνο)

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση: δεν κάνουν οι

δημόσιοι υπάλληλοι, ένστολοι , όσοι έχουν εξαρτημένη εργασία, και όσοι έχουν

κάνει έστω και 1 μήνα Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο παρελθόν.

Πρόγραμμα  Αμειβόμενης Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητών : 



Πρόγραμμα  Αμειβόμενης Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητών : 

Οι κύριες κατευθύνσεις της Πρακτικής άσκησης όπου οι φοιτητές/τριες
μπορούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους είναι στα εξής αντικείμενα 

(απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κτηνιάτρου στον τόπο πρακτικής 

άσκησης):

 Ιδιωτικά κτηνιατρεία που παρακολουθούν εκτροφές παραγωγικών ζώων 

ή που εξετάζουν και νοσηλεύουν ζώα συντροφιάς

 Δημόσια κτηνιατρεία και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

 Επιχειρήσεις επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών

 Εκτροφές παραγωγικών ζώων

 Κτηνιατρικά εργαστήρια ή ερευνητικά



Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κτηνιατρικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. I. Παππάς

 Διοικητική Υποστήριξη :   Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ.

 Στοιχεία επικοινωνίας: 

☎ 2421006381 (Στελίνα Τσιάντου)

@ praktiki.vet @uth.gr

Site: www.pa.uth.gr 

Facebook: “Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”

Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Βόλος

 Ημέρες & ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00 – 15.00 



Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης

 Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική,  αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένη δραστηριότητα 
των φοιτητών και φοιτητριών συνδεδεμένη με το πρόγραμμα σπουδών, ενταγμένη στο 
8ο εξάμηνο σπουδών. Έχουν αποδοθεί 2 μονάδες ECTS τα οποία λαμβάνονται υπόψη 
στο συνολικό αριθμό των απαιτούμενων ECTS για τη λήψη πτυχίου. Αναγράφεται 
τέλος, στο Παράστημα Διπλώματος.

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

Να είναι ΕΝΕΡΓΟΣ φοιτητής 3ου ή 4ου έτους 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  SOS:

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Εφαρμόζεται ο εξής « αλγόριθμος μοριοδότησης», βάσει του 
οποίου ο/η υποψήφιος(-α) είναι σε θέση να υπολογίζει τη μοριοδότηση του :

«(ECTS μαθημάτων  που έχουν εξεταστεί επιτυχώς (έως την ημερομηνία 

υποβολής αίτησης) / (Συνολικό αριθμό ECTS του Προγράμματος Σπουδών)x

10 x ( Μέσο Όρο Βαθμολογίας επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων»



Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης

Τώρα, σε περίπτωση ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ στη ταξινομική κατάταξη λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια: 

1) Αν ο/η υποψήφιος/α είναι ΑμεΑ ή/και ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα 
(πρόσφυγας /παλιννοστούντας, Ρομά, απεξαρτημένο άτομο), λαμβάνει επιπλέον 5 
μόρια.

2) Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων του/της υποψηφίου είναι έως 
10.000 ευρώ, λαμβάνει επιπλέον 5 μόρια.

3) Αν ο /η υποψήφιος/α ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια με προστατευόμενα 
ανήλικα παιδιά ή αν είναι ο/η ίδιος/α γονέας σε μονογονεϊκή οικογένεια, λαμβάνει 
επιπλέον 5 μόρια.

Αν ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει πάλι ισοβαθμία, προηγείται ο/η 
φοιτητής/τρια που οφείλει τον μικρότερο αριθμό μαθημάτων για την περάτωση των 
σπουδών του/της και τη λήψη πτυχίου.



Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης

Κοινωνικά κριτήρια

Σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα καταθέτω

ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (έως Τετάρτη 3 Απριλίου 2019) στη

Γραμματεία του Τμήματος μου, υπογεγραμμένη υπεύθυνη

δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (λαμβάνει πρωτόκολλο)

όπου θα αναφέρει την ευπαθή κοινωνική ομάδα και

ενδέχεται μελλοντικά να ζητηθούν προσθετά ( πρόσφατα)

δικαιολογητικά!





1ο Στάδιο: (Πέμπτη 14 Μαρτίου 09.00 π.μ.-Τετάρτη 3 Απριλίου 2:00 μ.μ.)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του 
Ευδόξου & ηλεκτρονική συμπλήρωση της «Αίτησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» από το 
μενού «Φοιτητές» 

2ο Στάδιο: (Πέμπτη 4 Απριλίου- Τετάρτη 10 Απρίλιου)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ( από την Επιτροπή Αξιολόγησης Τμήματος) 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Πέμπτη 11 Απριλίου ( τσεκάρω Ιστοσελίδες Τμήματος μου +
του Γρ. Πρακτικής: pa.uth.gr )

Ενστάσεις (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων -Επιτροπή 
Ενστάσεων Ιδρύματος) (Παρασκευή 12 Απριλίου –Πέμπτη 18 Απριλίου) 

Εφόσον ανήκετε στη λίστα επιτυχόντων προχωράτε στα επόμενα στάδια (3+4+5+6):

3ο Στάδιο : (Παρασκευή 19 Απριλίου-Παρασκευή 10 Μαΐου)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ _Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του Ευδόξου & ηλεκτρονική 
συμπλήρωση και υποβολή  της  «Αίτησης –Εγγραφής» από το μενού «Φοιτητές»

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ



4ο Στάδιο (Παρασκευή 19 Απριλίου-Παρασκευή 10 Μαΐου)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ηλεκτρονική αποστολή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ _Μόλις ολοκληρώσω το 3ο 
στάδιο, στέλνω σκαναρισμένα τα αρχεία στο email : praktiki.vet@uth.gr a.k.a στο 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Συγκρότημα Τσαλαπάτα) τα παρακάτω  με θέμα 
«Δικαιολογητικά ΤΚ»

a) 1 φωτοτυπία Ασφαλιστικής Ικανότητας https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ (save pdf 

file) (βλ. σελ 11)

Ή αλλιώς αποστέλλω τα εξής σκαναρισμένα: 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (www.amka.gr) + 1 

φωτοτυπία A.M.A – IKA (με την ταυτότητα μου στο ΙΚΑ) +1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από το αντίστοιχο ταμείο που είμαι έμμεσα ασφαλισμένος (άρα 3 έντυπα 
σύνολο). Σε περίπτωση ανασφάλιστου/στης (έως 24 ετών) στην Υπευθ. Δήλωση για 
Καθ. Εργασίας συμπληρώνω ότι υπάγομαι στον Νόμο 4368/2016 (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

b) 1 φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία παρακαλώ να γνωρίζετε 
σε ποια ΔΟΥ ανήκετε αν δεν αναγράφεται στη Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ

c)1 φωτοτυπία IBAN οποιασδήποτε τράπεζας, αρκεί  ο (ενεργός) λογαριασμός σας να 
είναι   α) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ή β) να είστε το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ. 

d) Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας( http://bit.ly/2Fg2kx7) 
(βλ. σελ 12) η οποία δεν χρειάζεται επικαιροποιήση από ΚΕΠ

e) 1 φωτοτυπία  της ταυτότητας σας 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

mailto:praktiki.vet@uth.gr
https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
http://bit.ly/2Fg2kx7


https://apps.ika.gr/eInsEligibility/

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/




5ο Στάδιο: (Παρασκευή 10 Μαΐου –Παρασκευή 31 Μαΐου )

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ_ Αναζήτηση και επικοινωνία-συμφωνία με τον φορέα: Είσοδος με

τα στοιχεία του Ευδόξου στο www.atlas.grnet.gr και «αναζήτηση θέσεων». Μπορεί, ο
φορέας που επιθυμείτε, να μην είναι στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Τον
ενημερώνετε πως πρέπει να κάνει Εγγραφή και έπειτα Δημιουργία Θέσης και
Δημοσίευσή της.

Φορείς που δεν υπάρχουν και δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στον ΑΤΛΑ, δεν θα

συνεργαστούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Φορείς που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα των ασκούμενων κρίνονται ακατάλληλοι για

δεοντολογικούς λόγους.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ( δεν μπορείτε να 

απασχοληθείτε δηλαδή σε δομή του Ιδρύματος που υπάγεστε )

6ο Στάδιο: (Παρασκευή 10 Μαΐου –Παρασκευή 31 Μαΐου )

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ Είσοδος στο www.pa.uth.gr και ηλεκτρονική συμπλήρωση της
«Καρτέλα Πρακτικής» από το μενού «Φοιτητές». Συμπληρώνω τη φόρμα και
προσθέτω εκεί τον κωδικό GROUP θέσης ΑΤΛΑΣ δηλαδή της δημοσιευμένης για
μένα θέση από τον Φορέα μου (6ΨΗΦΙΟ νούμερο).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΏ ΜΗ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ

Σημείωση: Μετά την υποβολή της Καρτέλας Πρακτικής το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης θα κάνει την αντιστοίχιση μου στον ΑΤΛΑ, στο επόμενο διάστημα.

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ





ΠΡΩΤΑ 

επικοινωνώ!!



7ο Στάδιο: (ελέγχω το email μου για προθεσμίες)

ΣΥΜΒΑΣΗ _ Ηλεκτρονική της αποστολή στο email σας με αναλυτικές οδηγίες εκτύπωσης

και συμπλήρωσης.(PRINT Χ 4) Υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα + δική μου

8ο Στάδιο: (ελέγχω το email μου για προθεσμίες)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ(4) ΣΥΜΒΑΣΗΣ_ Επιστροφή της ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ Σύμβασης στη

Γραμματεία του Τμήματος μου (αν αλλάξει κάτι θα σας ειδοποιήσουμε) προκειμένου να
σταλθεί Βόλο και να υπογραφεί από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών που είναι η

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ υπογραφή που θα μπει στη Σύμβαση καθώς είναι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ σας.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ_ Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του

Ευδόξου & ηλεκτρονική συμπλήρωση της «Απογραφικό Δελτίο Εισόδου » από το μενού
«Φοιτητές»_sos πριν ξεκινήσω τη δίμηνη πρακτική μου.

9ο Στάδιο:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ _ της δίμηνης Πρακτικής Άσκησης.

10ο Στάδιο: (ελέγχω το email μου για προθεσμίες)

ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_ ~14 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής σας Άσκηση

θα σας σταλεί email σχετικά με τα έγγραφα/ηλεκτρονικά έντυπα ολοκλήρωσης που

απαιτούνται από εσάς προκειμένου να οδηγηθείτε στη φάση της πληρωμής.

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ



 10ο Στάδιο: αναλυτικά..

ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ = έντυπα (2) + ηλεκτρονικές φόρμες ( 3) 

Έντυπα:

1) Βεβαίωση πραγματοποίησης Π.Α. x 2 (ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ)

2) Έντυπο Αξιολόγησης ΠΑ από τον Φορέα x 1 (ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ)

Τα παραπάνω έντυπα βρίσκονται (για εκτύπωση) στην ιστοσελίδα pa.uth.gr και είναι 

ευθύνη σας να τα δώσετε για συμπλήρωση και υπογραφή στον Φορέα σας πριν 

φύγετε από τον Φορέα.

Ηλεκτρονικές φόρμες:

Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του Ευδόξου & ηλεκτρονική συμπλήρωση

των παρακάτω:

1) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

2) Ηλεκτρονική Έκθεση Αποτίμησης 

3) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΤΛΑΣ (το Γρ. Πρ. Άσκησης  δεν διαχειρίζεται τον ΑΤΛΑ , έχει  όμως τηλ. επικοινωνίας στην 
σελίδα του ΑΤΛΑ για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις ) a.k.a επικοινωνήστε με το Γραφείο 
Αρωγής Χρηστών ΑΤΛΑ στο τηλέφωνο 215 215 7860. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα με 
Παρασκευή 09:00 πμ - 17:00 μμ

ΑΔΕΙΑ_1-2/μήνα διαφορετικά ο Υπεύθυνος στον Φορέα Υποδοχής επικοινωνεί και 
ενημερώνει μέσω email (praktiki.vet@uth.gr) το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (sos, καλύτερα πριν υπογράψουν όλοι οι συμβαλλόμενοι 
τα αντίτυπα της συμβάσης)

ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (είναι  επιβάρυνση του/της φοιτητή/τριας)

ΠΛΗΡΩΜΗ_ΤΡΑΠΕΖΕΣ _ παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι λογαριασμός που δηλώνετε είναι 
ΕΝΕΡΓΟΣ- είχαμε καθυστέρηση στις πληρωμές των φοιτητών φέτος

ΓΟΝΕΙΣ ( θα θέλαμε να μιλάμε με σας  και όχι με τους γονείς σας)

ΣΥΝΕΠΕΙΑ _ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

mailto:praktiki.vet@uth.gr


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ SOS
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και Πέμπτη 14 Μαρτίου: Ενημέρωση φοιτητών/τριων από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο 

Πέμπτη 14 Μαρτίου 09.00 π.μ.-Τετάρτη 3 Απριλίου μ.μ.: Υποβολή στο pa.uth.gr της «Αίτησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»_ Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δέκτες

Πέμπτη 4 Απριλίου- Τετάρτη 10 Απρίλιου : Αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τ.Κ.

Πέμπτη 11 Απριλίου : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ! (και ανάρτηση τους στις ιστοσελίδες του 
Τμήματος + του Γρ. Πρ. Άσκησης=pa.uth.gr )

Παρασκευή 12 Απριλίου –Πέμπτη 18 Απριλίου : Περίοδος ενστάσεων ( 5 εργάσιμες)

Παρασκευή 19 Απριλίου-Παρασκευή 10 Μαΐου : Υποβολή στο pa.uth.gr της «Αίτησης Εγγραφής» 
και ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών (ιδανικά pdf) στο Γραφείο Π.Α. Θυμίζω  τo email 
επικοινωνίας: ΤK praktiki.vet@uth.gr

Παρασκευή 10  Μαΐου –Παρασκευή 31 Μαΐου : Υποβολή στο pa.uth.gr  της «Καρτέλα Πρακτικής 
Άσκησης»

~Πρώτες μέρες Ιουνίου ελέγχω το email μου για την σύμβαση μου και  είμαι συνεπής στη 
κατάθεση της 

ΔΗΛΩΝΩ ΕΝΑ EMAIL ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΣΥΧΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ άμεσα Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ+ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

mailto:praktiki.vet@uth.gr


☎ 2421006381

@ praktiki.mie @uth.gr 

Site: www.pa.uth.gr 


