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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  

Πρόγραμμα Σπουδών του τέως ΤΕΙ Πελοποννήσου 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22. 

(ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” -ΕΣΠΑ) 

Λόγω μειωμένης κάλυψης θέσεων του προγράμματος κατά την 1η 

πρόσκληση (25/8- 10/9/2021), ανακοινώνεται  2η πρόσκληση για αιτήσεις 

για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του 

προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ 

Πελοποννήσου”1 κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-

22. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 22 Σεπτεμβρίου έως και 06 

Οκτωβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. 

1. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση 

α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής2  πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της 

ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή θα εκδίδεται κατ’ 

ευθείαν από την Γραμματεία του Τμήματος και θα δίνεται στην Επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης για την αξιολόγηση. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ. 

β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η 

 
1 Στο εξής και “Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης” 
2 Στο εξής, με τον όρο “φοιτητής” θα νοείται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 
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σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο 

χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( ν. 1599/86) στην οποία ο υποψήφιος3 θα δηλώνει 

ότι πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα “Πρακτική 

Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” (βλ. 3. 

Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις, για συμμετοχή στο 

χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος). 

δ) (Μόνο για ΑΜΕΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο 

κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό 

αναπηρίας. 

Τα έντυπα της Αίτησης, της Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης και η 

υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στις ιστοσελίδες α) του Γραφείου ΠΑ 

http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html (τα βρίσκετε στο 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α., και “κατεβάζετε” τα σχετικά 

έντυπα) ή β) του Τμήματος Γεωπονίας 

http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/required-documents  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εμπροθέσμως στη Γραμματεία του 

Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους είτε με αποστολή τους σε 

ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση email της Γραμματείας: tg@us.uop.gr. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση, ο αιτών πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το 

σχετικό πεδίο, με το οποίο δηλώνεται υπεύθυνα εάν επιθυμεί ή όχι να 

συμμετάσχει στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του 

Ιδρύματος. Σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί, αφού συμπληρώσει το 

σχετικό πεδίο, δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση (γ), αλλά υποβάλλει 

την αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

  

 
3 Στο εξής με τον όρο “υποψήφιος” θα νοείται ο υποψήφιος ή η υποψήφια 

http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html
http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/required-documents
mailto:tg@us.uop.gr


 
Σελίδα 3 από 6 

 

2. Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ 

Ο φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά: 

1. Να είναι εγγεγραμμένος στο 8ο Εξάμηνο σπουδών και άνω, 

2. Να έχει παρακολουθήσει - εξεταστεί με επιτυχία (έχει περάσει) στα 2/3 το 

συνόλου των απαιτούμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 

του για τη λήψη πτυχίου,  

3. Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις, για συμμετοχή στο 

χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. 

Ο φοιτητής μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία επιλογής του 

προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν 

συμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας.  

Επιπλέον: 

1.Ο υποψήφιος δεν εργάζεται σε φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, κατά την περίοδο της 

πρακτικής άσκησης. 

2. Ο υποψήφιος δεν υπηρετεί στρατιωτική θητεία, κατά την περίοδο της 

πρακτικής άσκησης. 

3. Ο υποψήφιος δεν συμμετέχει σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

από την Ε.Ε., κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. 

4. Ο υποψήφιος δεν έχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, 

πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας ή συζυγική σχέση, με το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και 

με τον Εργασιακό επόπτη.  

4. Επιλογή χρηματοδοτούμενων θέσεων Προγράμματος ΠΑ του 

Ιδρύματος 
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Το σύνολο των φοιτητών που κατοχυρώνουν το δικαίωμα έναρξης ΠΑ, 

έχει δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, 

Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι και ο 

φορέας πραγματοποίησης της ΠΑ.  

Επειδή, όμως, οι εναπομένουσες χρηματοδοτούμενες θέσεις για το 

Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 είναι περιορισμένες: 

Τομέας 
Αριθμός 

θέσεων 
Ποσοστό 

Ιδιωτικός 4 55% 

Δημόσιος 3 45% 

ΣΥΝΟΛΟ 7  

γίνεται επιλογή τους βάσει των εξής κριτήριων αξιολόγησης: 

Κριτήριο 1 (Κ1): Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων ειδικότητας/ 

κατεύθυνσης που έχει εξεταστεί µε επιτυχία ο φοιτητής 

Κριτήριο 2 (Κ2): Μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων 

που έχει εξεταστεί µε επιτυχία ο φοιτητής  

Κριτήριο 3 (Κ3): Ο λόγος του αριθμού των μαθημάτων που έχει εξεταστεί 

µε επιτυχία ο φοιτητής προς τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. 

Μαθηματικός τύπος υπολογισμού μορίων: 

Πλήθος μορίων = Κ1 + [Κ2*Κ3] 

Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των μορίων 

εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για 

πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό 

των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι 

φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων. 
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Στην περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής που βρίσκεται στο 

μικρότερο τυπικό εξάμηνο (Κριτήριο 4) 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση (Κριτήριο 

5) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος φοιτητών ΑΜΕΑ στο χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ γίνεται κατά προτεραιότητα και χωρίς  αξιολόγηση. 

 

5. Σημειώσεις -Διευκρινήσεις:  

1. Προτεραιότητα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, 

Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος, δίνεται για ασκούμενους σε φορείς του 

ιδιωτικού τομέα, έναντι του δημοσίου, κατ’ αναλογία 55%/45%, 

αντιστοίχως. 

2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις, επιλέγονται να 

συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του 

Ιδρύματος, μόνο εάν έχουν μείνει αδιάθετες θέσεις, μετά την αρχική 

κατανομή. 

3. Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος 

6. Κρίσιμες ημερομηνίες 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 22/9-06/10/2021 

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα αξιολόγησης 

αιτήσεων 
08/10/2021 

Περίοδος υποβολής ενστάσεων έναντι του 

Προσωρινού Πίνακα 
11/10-15/10/2021 

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα αξιολόγησης αιτήσεων 18-19/10/2021 
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Παραλαβή 3 αντιτύπων Ειδικής Σύμβασης και του 

Βιβλίου ΠΑ, από τη Γραμματεία του Τμήματος* (για 

τους εκτός ΕΣΠΑ) ενώ για τους ΕΣΠΑ οι επιλεχθέντες 

θα επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης (27210.45343) 

από 18-19/10/2021 

Έναρξη ΠΑ 1/11/2021 

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους εκτός ΕΣΠΑ και τη διαδικασία των συμβάσεων: Η 

Ειδική Σύμβαση ΠΑ πρέπει να παραληφθεί εγκαίρως και εντός δύο (2) 

ημερών να έχει προσκομισθεί στο Φορέα ΠΑ, προκειμένου ο φορέας να 

ενημερώσει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, πριν την έναρξη της ΠΑ.  

Επεξηγήσεις θα δοθούν και στην ενημέρωση που θα γίνει σύντομα από 

τον Τμηματικό Υπεύθυνο του προγράμματος, κ. Μουρούτογλου. 


