
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Τμήμα Κτηνιατρικής 

ακαδ. έτος 2020-2021

Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Θεοδωράκης Ιωάννης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παππάς Ιωάννης 



Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση;

 Εφαρμογή στην πράξη των ακαδημαϊκών γνώσεων.

 Αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών – υποχρεωτικό
στο Πρόγραμμα Σπουδών.

 Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, δεξιοτήτων
συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλίας.

 Εξοικείωση με τη διαδικασία εύρεσης εργασίας
(συνεντεύξεις, αποστολή βιογραφικών).

 Αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος –2 ECTS



Επιδοτούμενο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 
2014-2020.

 Διάρκεια της Π.Α. ορίζεται σε 8 εβδομάδες (2 μήνες). 1 
Ιουλίου – 31 Αυγούστου (μόνο φέτος 4οετείς όλο το χρόνο)

 Δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς της επιλογής σας, είτε 
ιδιωτικούς κυρίως, είτε δημόσιους, απαιτείται η παρουσία 
Κτηνίατρου στο χώρο πρακτικής σα

 Αμοιβή είναι 255.66€ το δίμηνο

Πρακτική Άσκηση 



Κριτήρια Συμμετοχής
 Φοιτητές στο 3ου ή 4ου έτους 

 ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: «αλγόριθμος μοριοδότησης»:

«ECTS μαθημάτων  που έχουν εξεταστεί επιτυχώς (έως την 
ημερομηνία υποβολής αίτησης) / (Συνολικό αριθμό ECTS 
του Προγράμματος Σπουδών)x10 x( Μέσο Όρο 
Βαθμολογίας επιτυχώς εξεταζομένων μαθημάτων»



Κριτήρια Συμμετοχής

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κοινωνικά 
κριτήρια, Αν ο/η υποψήφιος/α:
 1) είναι ΑμεΑή/και ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα (πρόσφυγας, Ρομά, 

απεξαρτημένος), 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.

 Σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα καταθέτω ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
στη Γραμματεία του Τμήματος, υπογεγραμμένη υπεύθυνη 
δήλωση(άρθρο8Ν.1599/1986) (λαμβάνει πρωτόκολλο) όπου θα αναφέρει 
την ευπαθή κοινωνική ομάδα και ενδέχεται μελλοντικά να ζητηθούν 
προσθετά (πρόσφατα) δικαιολογητικά!



Ταυτότητα Πρακτικής Κτηνιατρικής

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Παππάς Ιωάννης

 Διοικητική Υπεύθυνη: Μπουγιέση Μαρία

 ☎ 24310-47058

 @ praktiki.vet@uth.gr

 Site: pa.uth.gr

 FB: : Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

 Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ, Καρυές, 
Τρίκαλα, Τ.Κ. 42100 –Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 Ημέρες – Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 8.30-
14.30 Παρασκευή: 12.00-14.30

mailto:praktiki.vet@uth.gr


1ο Στάδιο «Αίτησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

είσοδος με τα στοιχεία του Εύδoξου & ηλεκτρονική υποβολή της -

www.pa.uth.gr ->μενού «Φοιτητές» από 15/12/20 έως 15/01/21

2ο Στάδιο:  Αξιολόγηση αιτήσεων (Επιτροπή Αξιολόγησης Τμήματος) 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Ιστ. τμήματος, Γρ. πρακτικής) 

Ενστάσεις (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση

των αποτελεσμάτων - Επιτροπή Ενστάσεων Ιδρύματος)

Διαδικασία Π.Α.



Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης
3ο Στάδιο Ηλεκτρονική Κατάθεση δικαιολογητικών

1. φωτοτυπία Ταυτότητας 

2. Α.Μ.Α- ΙΚΑ 

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ 

4. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ (να φαίνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ)

5. Υπεύθυνη Δήλωση για καθεστώς εργασίας (www.pa.uth.gr) 

6. Αντίγραφο ατομικού λογαριασμού ή λογαριασμού που είστε 1ος

δικαιούχος (μοναδικός δικαιούχος ή πρώτο όνομα)

7. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα) 

Ηλεκτρονικά στο email : praktiki.vet@uth.gr (pdf/φωτογραφία)

Ονοματεπώνυμο_τι είναι: π.χ. Ονομαεπώνυμο_ΑΜΑ

http://www.pa.uth.gr/
mailto:praktiki.vet@uth.gr


4ο Στάδιο Αίτηση Εγγραφής 

Είσοδος με τα στοιχεία του Ευδόξου & ηλεκτρονική υποβολή 
www.pa.uth.gr  Φοιτητές  Αίτηση Εγγραφή

5ο Στάδιο Αναζήτηση και δήλωση φορέα 

Είσοδος στον ΑΤΛΑ στο www.atlas.gr και αναζήτηση. 

Υποχρεώσεις φορέα:

Α. 1.Εγγραφή στον ΑΤΛΑ  τηλ: 2152157860 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 
πμ - 17:00 μμ)

2. άνοιγμα θέσης 

3. δημοσίευση θέσης (ζητάτε κωδικό για καρτέλα πρακτικής)

Β. Έναρξη – Λήξη ΕΡΓΑΝΗ

Φορείς που δεν πληρούν τα παραπάνω δε συνεργάζονται με το Γραφείο   
Πρακτικής Άσκησης/Βρίσκετε άλλο φορέα

Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

http://www.atlas.gr/


Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης


6ο Στάδιο Καρτέλα Πρακτικής 

Μετά από  συμφωνία με τον φορέα σας και ενώ έχετε το «κωδικό 
ΑΤΛΑ», είσοδος στο www.pa.uth.gr  φοιτητές  Καρτέλα 

πρακτικής (ηλεκτρονική υποβολή)

 7ο Στάδιο i) Παραλαβή & επιστροφή Σύμβασης (x4)

Λαμβάνεται ηλεκτρονικά στο email σας τη Σύμβαση σας, μαζί με
οδηγίες (υπογραφή σας, υπογραφή/σφραγίδα φορέα και συμπλήρωση
στοιχείων φορέα) και τη στέλνεται ταχυδρομικώς ή φέρνεται (x4) στον
κ.Παππά &

ii) υποβολή Απογραφικό Εισόδου:

www.pa.uth.gr  φοιτητές  απογραφικά δελτία  απογραφικό

εισόδου

http://www.uth.gr/


Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

8ο Στάδιο Παίρνετε 2 αντίτυπα της Σύμβασης

από Γρ. Πρακτικής Άσκησης, αφού έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών που είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ υπογραφή που θα μπει στη
Σύμβαση καθώς είναι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ σας, (1 κρατάτε σαν αρχείο, 1
δίνεται στο φορέα σας).

9ο Στάδιο Έναρξη ΕΡΓΑΝΗ & Πραγματοποίηση Π.Α.

Πριν έναρξη πρακτικής, ο φορέας πρέπει να έχει ανεβάσει τη Σύμβασή
σας σαρωμένη στο ΕΡΓΑΝΗ κ να προσκομίσετε στο γραφείο Π.Α. την
Έναρξή σας όπως αυτή αναρτάται από το φορέα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ.



Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης


10ο Στάδιο Διαδικασία Ολοκλήρωσης Π.Α.

2 εβδομάδες περίπου πριν την ολοκλήρωση της Π.Α. λαμβάνετε 
ενημερωτικό email με όσα απαιτούνται προκειμένου να οδηγηθείτε 
στη φάση της πληρωμής:

 Ηλεκτρονικά: 1. Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης

2. Έκθεση αποτίμησης 

3. Απογραφικό Εξόδου 

4. Διακοπή ΕΡΓΑΝΗ 

 Έντυπα: 1. Αξιολόγηση από φορέα (με υπογραφή – σφραγίδα φορέα)

2. Βεβαίωση πραγματοποίησης (με υπογραφή – σφραγίδα

φορέα & υπογραφή επιστημονικού  Υπεύθυνου, 2 φορές)



Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

 Υποχρεωτικό το στάδιο 10 για να θεωρείται 
ολοκληρωμένη η πρακτική άσκηση. 

 Ολοκληρώσατε την πρακτική σας άσκηση και ακολουθεί 
η αξιολόγηση και η πληρωμή σας



ΠΡΟΣΟΧΗ

 Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 
δημόσιοι υπάλληλοι, ένστολοι, όσοι έχουν εξαρτημένη 
εργασία και όσοι έχουν κάνει έστω και 1 μήνα Πρακτική 
Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο παρελθόν.

 Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική στον ίδιο 
φορέα που ταυτόχρονα εργάζεστε (αν)

 Δεν μπορείτε ταυτόχρονα με την πρακτική να έχετε 
ταμείο ανεργίας 

 Ταυτόχρονα με την πρακτική μπορείτε να εργάζεστε έως 
4ωρο.



Σημαντικές Πληροφορίες

 Θεωρείστε ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ αν δεν έχετε ασφάλεια για
υγειονομική περίθαλψη είτε ατομική είτε ως προστατευόμενο
μέλος.

 Η χρηματοδότηση του προγράμματος επιτρέπει την ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για συγκεκριμένο αριθμό
φοιτητών/Τμήμα.



Σημαντικές Πληροφορίες

 Ακύρωση Πρακτικής Άσκησης:

o Πριν τη λήψη της σύμβασης: απλό email με δήλωση ακύρωσης
(καλό είναι να επισημανθεί και ο λόγος).

o Μετά τη λήψη της σύμβασης: απλό email με δήλωση της
ακύρωσης (καλό είναι να επισημανθεί και ο λόγος ) ΚΑΙ
επιστροφή όλων των αντιτύπων της σύμβασης
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ και συμπλήρωση σχετικών εντύπων
ακύρωσης στο Γρ. Πρακτικής Άσκησης.

o Καμία χρηματική αποζημίωση (ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί
ο ένας από τους 2 μήνες πρακτικής).



ΑΤΛΑΣ



Κωδικός ΑΤΛΑ _ Τοποθέτηση φοιτητή-τριας



Πότε είμαι έτοιμος-η να ξεκινήσω 
Πρακτική Άσκηση?

Όταν έχετε:

1. Ενημερωθεί για την Πρακτική ΕΣΠΑ.

2. Κάνει Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Αίτηση Εγγραφής.

3. Στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

4. Συμπληρώσει την Καρτέλα Πρακτικής – Απαραίτητα με κωδικό θέσης 

ΑΤΛΑΝΤΑ.

5. Συμπληρώσει το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου.

6. Τη Σύμβαση υπογεγραμμένη στα χέρια σας & την Έναρξη από το 

φορέα όπως αναρτάται ΕΡΓΑΝΗ



Σημαντικές πληροφορίες

 Προσοχή στις χρονικές προθεσμίες

 Στην Αίτηση Εγγραφής τη συμπληρώνεται με κεφαλαία & δηλώνετε
email το οποίο χρησιμοποιείται συστηματικά

 ΑΤΛΑΣ (η διαχείριση του ΑΤΛΑΝΤΑ δε γίνεται από το Γραφείο Π.Α. 
τηλ:2152157860)

 Έξοδα ταχυμεταφορών (επιβαρύνουν το φοιτητή-τρια)

 Η  Π.Α. σε δομές του Π.Θ. δεν ενδείκνυται 

 Οι φοιτητές πληρώνονται μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. όπως 
προβλέπεται στη θεσμοθέτηση



Προσοχή

 Για κάθε δίμηνο θα υπάρχει ανακοίνωση και email που θα

σας ενημερώνει μέχρι πότε μπορείτε να στείλετε τα

δικαιολογητικά σας, να κάνετε αίτηση εγγραφής και καρτέλα

πρακτικής.

 Τηρούνται τα χρονικά περιθώρια διαφορετικά χάνετε την

πρακτική άσκηση και πάτε επόμενο δίμηνο

 Το email επικοινωνίας σας με το γραφείο πρακτικής

άσκησης είναι το email που θα δηλώσετε όταν κάνετε

αίτηση εγγραφής



Τι κάνω από αύριο
 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως Παρασκευή 15 

Ιανουαρίου:                            

pa.uth.gr -> φοιτητές-> Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Θα αναρτηθούν  τα Αποτελέσματα και ανακοινώσεις
προθεσμιών για:

α) Αίτηση εγγραφής 

β) Καρτέλα Πρακτικής 

γ) Αποστολή δικαιολογητικών



Σημαντικές πληροφορίες-Προσοχή

 Όσοι έχουν στείλει δικαιολογητικά-κάνει Αίτηση 
εγγραφής δε χρειάζεται να τα ξανακάνουν. Θα πρέπει να 
στείλουν email με το ονοματεπώνυμό τους, όταν βγει η 
ανακοίνωση για το δίμηνο που ενδιαφέρονται, ότι 
ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική το 
συγκεκριμένο δίμηνο και έχουν στείλει τα δικαιολογητικά 
παλαιότερα.

 Αν είχαν κάνει Καρτέλα πρακτικής αλλά δεν είχαν κάνει 
πρακτική, στο email το αναφέρουν και κάνουν εκ νέου 
καρτέλα πρακτικής. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


