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1. Εισαγωγή 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & 
Σχεδιασμού είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εγκεκριμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(ΠΠΣ) από τις υπ’ αριθμ. 215/17.5.2019 και 233/29.5.2020 αποφάσεις της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εμπέδωση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων στην πράξη και ιδιαίτερα σε επαγγελματικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς. 

Η Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος διεξάγεται ως εξής: 

• Στο τέλος του 6ου εξαμήνου σε Πανεπιστημιακά Δάση για διάρκεια ενός (1) μήνα τον 
μήνα Ιούλιο.  

• Στο τέλος του 8ου εξαμήνου σε Πανεπιστημιακά Δάση για διάρκεια ενός (1) μήνα τον 
μήνα Αύγουστο 

• Στο 10ο εξάμηνο σε φορείς και επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος 
ΔΕΞΥΣ για διάρκεια δύο (2) μηνών, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 

Η Π.Α. είναι βαθμολογείται για τη λήψη πτυχίου ως υποχρεωτικό μάθημα (ΠΡ01) και η 
ολοκλήρωσή της (4 μήνες) αντιστοιχεί σε 8 ECTS. 

Επιπλέον, η ΠΑ μπορεί να διεξάγεται μέσω ευρωπαϊκών/διεθνών προγραμμάτων πρακτικής 
άσκησης στο εξωτερικό (π.χ. πρόγραμμα Erasmus+), σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ορίζονται: α) ως επόπτες της Π.Α. 
στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ, όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, β) τρία (3) μέλη 
ως Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, γ) τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη ως 
Επιτροπή αξιολόγησης επιλογής υποψηφίων για τη Π.Α.  

Ως κριτήρια επιλογής για τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων Π.Α. του προγράμματος 
ΕΣΠΑ ορίζονται τα εξής: α) αν ο φοιτητής βρίσκεται στο ίδιο εξάμηνο που διεξάγεται η πρακτική 
άσκηση σύμφωνα με το ΠΠΣ και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας του. 

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε Πανεπιστημιακά Δάση έχουν γίνει οι 
απαραίτητες ενέργειες από το 2020 για την παραχώρηση δασικών εκτάσεων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων από το ΥΠΕΝ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη δημιουργία 
Πανεπιστημιακών Δασών και την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της Π.Α. των φοιτητών 
του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. Εντός του 2022 αναμένεται η αίσια έκβαση της προσπάθειας αυτής. 

Ο παρόν κανονισμός Π.Α. του Τμήματος ΔΕΞΥΣ επικαιροποιεί τον αντίστοιχο κανονισμό που 
αποτελούσε το Παράρτημα Δ του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ 
που είχε εγκριθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 223/1.11.2019 (Θέμα 4ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.  

 

2. Πρακτική άσκηση σε Πανεπιστημιακά Δάση  
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών/τριών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ σε Πανεπιστημιακά Δάση 
είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος. Η Π.Α. απαρτίζεται από δύο 
περιόδους διάρκειας ενός μηνός η κάθε μία, που πραγματοποιούνται κατά το θερινό διάστημα 
του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών αντίστοιχα. Στην Π.Α. που πραγματοποιείται κατά το 6ο όσο 
και κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών αποδίδονται δύο (2) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο. 
Συνολικά η Π.Α. στα Πανεπιστημιακά Δάση αποδίδει στους φοιτητές που την ολοκληρώνουν 
με επιτυχία, τέσσερις πιστωτικές μονάδες (4 ECTS). 

Όπως προαναφέρθηκε έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το Τμήμα ΔΕΞΥΣ για την 
παραχώρηση εγκαταστάσεων και δασικών εκτάσεων προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη 
διενέργεια της Π.Α. των φοιτητών, αλλά και την πρότυπη διαχείριση και αξιοποίησή τους. 
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Εντός του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκειμένου το Π.Θ. να 
αποκτήσει 2-3 Πανεπιστημιακά Δάση. 

Η Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον 
παρόντα Κανονισμό για την περίοδο της Π.Α., με εισηγήσεις αρμόδιων επιτροπών, που 
ορίζονται από αυτή. 

Επιπλέον, στα Πανεπιστημιακά Δάση του Π.Θ. μπορούν να διεξάγουν εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες όλα τα μέλη του Π.Θ., ήτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές άλλων Τμημάτων, μέλη ΔΕΠ και λοιπό διδακτικό – ερευνητικό προσωπικό του Π.Θ., 
υποψήφιοι διδάκτορες κ.ά., εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.  

Η Π.Α. στα Πανεπιστημιακά Δάση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω επιβάρυνσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Π.Θ.  

Σκοπός της Π.Α. είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ με τα δασικά 
οικοσυστήματα και τις κάθε είδους δασοπονικές δραστηριότητες, η εξάσκησή τους σε 
γνωστικά αντικείμενα της ευρύτερης δασολογικής επιστήμης που ήδη έχουν διδαχθεί και η 
απόκτηση εμπειρίας στην άσκηση της δασοπονίας και δασικής διοίκησης κάτω από τις 
ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα δασικά οικοσυστήματα. 

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να μετέχουν στο καθημερινό πρόγραμμα των ασκήσεων που 
καταρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι υπεύθυνα για την άσκηση στα επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, οφείλουν να μετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες πεδίου και 
να υποβάλλουν στους υπευθύνους διδάσκοντες τις εργασίες που μπορεί να τους ζητηθούν και 
που θα αφορούν το αντικείμενο των επιμέρους ασκήσεων. Η αξιολόγηση των ασκήσεων στα 
Πανεπιστημιακά Δάση βασίζεται στην κλίμακα ‘επιτυχώς/ανεπιτυχώς’, ήτοι βαθμολογία 0 ή 
10. Σε περίπτωση που η Π.Α. αξιολογηθεί από τα αρμόδια μέλη ΔΕΠ ως ανεπιτυχής, τότε ο/η 
φοιτητής/τρια υποχρεούται να επαναλάβει την Π.Α. για το συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο. 

Το πρόγραμμα της Π.Α. στα Πανεπιστημιακά Δάση, καθώς και κάθε τροποποίηση του 
παρόντος Κανονισμού, επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, μετά από 
εισήγηση τριμελούς επιτροπής, που ορίζεται από τη Συνέλευση για 3 έτη με εισήγηση του 
Προέδρου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. 

Στα πλαίσια της Π.Α. δικαίωμα διαμονής στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών θα 
έχουν τα παρακάτω μέλη του Τμήματος ΔΕΞΥΣ: α) Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες που 
πραγματοποιούν την Π.Α. τους, β) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες και Υποψήφιοι Διδάκτορες 
και γ) Μέλη Δ.Ε.Π., υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., μέλη E.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., υπάλληλοι της Γραμματείας, 
συμβασιούχοι διδάσκοντες (407/80, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι κά) σύμφωνα με το πρόγραμμα 
της Π.Α., όπως αυτό επικυρώνεται κάθε έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. 

Τις περιόδους πέραν της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, 
Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, θα έχουν τη δυνατότητα διαμονής μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 
υπάλληλοι και άλλων Τμημάτων του Π.Θ. σύμφωνα με σχετικό κανονισμό που θα καθοριστεί 
από τον φορέα διοίκησης και διαχείρισης των Παν/κών Δασών (αναμένεται). 

Με εισήγηση της 3μελούς επιτροπής Πρακτικής Άσκησης στα Πανεπιστημιακά Δάση και 
κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, είναι δυνατή και η διαμονή συνοδών 
ατόμων, καθορισμένα σε αριθμό και με βάση τις δυνατότητες φιλοξενίας που υπάρχουν με 
βάση τις υφιστάμενες συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των χώρων.  

Οι όροι που αφορούν την Π.Α. των φοιτητών/τριών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ σε Πανεπιστημιακά 
Δάση του Π.Θ. τίθενται στα παρακάτω 14 άρθρα του Κανονισμού Θερινής Πρακτικής Άσκησης 
τα οποία εγκρίθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64/2.3.2022 (θέμα 10ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. Η τήρηση των παρακάτω άρθρων είναι υποχρεωτική από 
όλους τους συμμετέχοντες στην Π.Α. Για κάθε πρόβλημα που θα προκύπτει κατά την 
διεξαγωγή της Π.Α. επιλαμβάνεται σε πρώτο βαθμό η τριμελής επιτροπή η οποία και 
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εισηγείται αναλόγως στη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. 

Σημειώνεται ότι ο παρόν κανονισμός πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστημιακά Δάση, ακολουθεί 
τη δομή του αντίστοιχου κανονισμού του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φ.Π. του 
Α.Π.Θ., καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία (από το 1936) διεξαγωγής πρακτικής άσκησης 
στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής. 

Άρθρο 1  

Η Π.Α. είναι υποχρεωτική για τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος ΔΕΞΥΣ και 
η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί απαραίτητο προαπαιτούμενο, για τη λήψη του πτυχίου 
τους σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Π.Α. έχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, με 
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. 

Η Π.Α. διεξάγεται ως ακολούθως: α. Κατά τον μήνα Ιούλιο, μετά το πέρας του 6ου εξαμήνου 
σπουδών, σε ένα Πανεπιστημιακό Δάσος. Διάρκεια άσκησης: 30 ημέρες κατά τον μήνα Ιούλιο, 
β. μετά το πέρας του 8ου εξαμήνου σπουδών, σε άλλο Πανεπιστημιακό Δάσος. Διάρκεια 
άσκησης: 30 ημέρες κατά τον μήνα Αύγουστο. 

Η Π.Α. διεξάγεται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:15 έως 12:45, εκτός από την περίπτωση 
που πραγματοποιούνται ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή. Όταν, για 
εξοικονόμηση χρόνου, η Π.Α. διεξάγεται πρωί και απόγευμα για διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα, οι ώρες διεξαγωγής της θα είναι 08:15 έως 12:45 και 15:45 έως 19:45. Η Π.Α. δεν 
πραγματοποιείται τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. 

Άρθρο 2. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές/τριες από την ημέρα εγκατάστασής τους στους χώρους 
εκπαίδευσης έως τη λήξη του προγράμματος της Π.Α. παρέχεται η δυνατότητα: α) Διαμονής 
σε πλήρως εξοπλισμένους κοιτώνες και β) Πλήρους και καθημερινής σίτισης. Ο 
προγραμματισμός και η εποπτεία της σίτισης θα γίνεται με ευθύνη του εργολάβου σίτισης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία του Π.Θ. από την έδρα του Τμήματος 
ΔΕΞΥΣ στην Καρδίτσα στους χώρους της Π.Α. (πανεπιστημιακά δάση) και αντίστροφα, κατά την 
έναρξη και το τέλος της Π.Α., καθώς και δωρεάν μετακίνησή τους στους χώρους εκτέλεσης των 
επιμέρους ασκήσεων εντός των Πανεπιστημιακών Δασών. 

Άρθρο 3. 

Υπεύθυνος/η του προγράμματος της Π.Α. κατά το ωράριο διεξαγωγής του είναι ο/η 
εκπαιδευτής/τρια που πραγματοποιεί την άσκηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Σε 
περίπτωση κωλύματος, υπεύθυνο είναι μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του 
ιδίου Εργαστηρίου, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη 
βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (βάσει 
του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφιο β του Ν. 4485/2017). 

Ο υπεύθυνος της Π.Α. κατά την άσκηση του πρώτου χρονικά γνωστικού αντικειμένου, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, υποδέχεται τους/τις φοιτητές/τριες και παρέχει γενικές 
πληροφορίες για το νομικό καθεστώς, τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον ρόλο των 
Πανεπιστημιακών Δασών για την επίτευξη μιας πολύπλευρης και ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ 

Άρθρο 4. 

Η διάθεση των κοιτώνων στους φοιτητές/τριες γίνεται με κλήρωση κατά τον μήνα Μάιο, από 
επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος (ή εκπρόσωπό του), τον Πρόεδρο της 
3μελούς επιτροπής της Π.Α. στα Πανεπιστημιακά Δάση (ή εκπρόσωπό του) και τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου των Φοιτητών (ή εκπρόσωπό του). Η κλήρωση διενεργείται αποκλειστικά για 
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τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στις διαθέσιμες 
κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5. 

Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες δεν επιτρέπεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους χώρους 
της Π.Α. να: α) συνοδεύουν κατοικίδια ζώα, β) καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά και 
προϊόντα καπνού, γ) επεμβαίνουν στις εγκαταστάσεις (κτιριακές, ηλεκτρικές κ.λπ.) καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο (γράψιμο στους τοίχους κ.λπ.), δ) φιλοξενούν άτομα, χωρίς έγκριση, που 
δεν μετέχουν Π.Α. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην Π.Α., με την εξαίρεση 
της φιλοξενίας συνοδών ατόμων με βάση τα όσα ορίζονται στην εισαγωγή του παρόντος 
κανονισμού.  

Άρθρο 6. 

Οι συμμετέχοντες φοιτητές/τριες στην Π.Α., οφείλουν: 

• Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις οδηγίες και υποδείξεις του εκάστοτε υπευθύνου της 
Π.Α., και των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των 
Πανεπιστημιακών Δασών του Π.Θ. 

• Να τηρούν τους όρους ευταξίας και υγιεινής σε όλους τους χώρους, μέσα και έξω από τις 
εγκαταστάσεις. 

• Να προστατεύουν και να φροντίζουν τη συνολική υλικοτεχνική υποδομή. Πρόκληση 
οποιασδήποτε φθοράς ή ζημίας σε δωμάτια των εγκαταστάσεων συνεπάγεται την 
υποχρέωση άμεσης αποκατάστασης από τους φοιτητές/τριες που διαμένουν σε αυτά με 
δικές τους δαπάνες. Ζημίες ή φθορές σε κοινόχρηστους χώρους ή σε κοινούς χώρους 
υγιεινής των εγκαταστάσεων επιμερίζονται σε όλους όσους, βάσει της κλήρωσης και 
διανομής των δωματίων, χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς. 

• Να αποφεύγουν γενικά τις θορυβώδεις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ομαλής 
συγκατοίκησης και να τηρούν το ωράριο κοινής ησυχίας. 

• Να ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται από τους εκπαιδευτές, να τηρούν τους 
κανονισμούς ασφάλειας, εργασίας και υγιεινής, και να είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή 
των κανόνων αυτών καθώς και για την ατομική τους προστασία. 

• Για κάθε βλάβη (ηλεκτρική, υδραυλική ή άλλη) να ειδοποιούν άμεσα τον υπεύθυνο 
λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών Δασών του Π.Θ. ώστε 
αυτή να αποκαθίσταται. 

Άρθρο 7. 

Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια πριν την έναρξη της Π.Α. θα πρέπει να προσκομίζει στη 
Γραμματεία του Τμήματος (μέχρι την 31η Μαΐου) αίτηση-δήλωση, με την οποία θα αιτείται ότι 
ενδιαφέρεται να φιλοξενηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις και να σιτίζεται στις εγκαταστάσεις 
των Πανεπιστημιακών Δασών και θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με τον Κανονισμό 
Π.Α. Η παραπάνω αίτηση θα ικανοποιείται μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος 
ΔΕΞΥΣ. 

Φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (π.χ. αλλεργίες, καρδιακές παθήσεις) 
θα προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση (από την Υγειονομική Επιτροπή του Π.Θ. ή άλλης 
Δημόσιας Υγειονομικής Αρχής) σχετικά με την πάθηση ή ευαισθησία τους. 

Φοιτητές/τριες που δεν κάνουν χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ έχουν δηλώσει ότι 
θα κάνουν χρήση τους, θα καλούνται να παραδώσουν τα κλειδιά του δωματίου τους και ότι 
άλλο έχουν χρεωθεί για τη διαμονή τους σ’ αυτές. 

Άρθρο 8. 
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Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια οφείλει να είναι εφοδιασμένος με: α) Κατάλληλη ενδυμασία 
(π.χ. μποτάκια ορειβασίας με ειδικές κάλτσες, μακρύ παντελόνι, αδιάβροχο, καπέλο, γυαλιά 
ηλίου) και β) Γραφική ύλη (στυλό, μπλοκ), φακό, σφυρίχτρα, σακίδιο, κ.ά. 

Άρθρο 9. 

Κατά την άφιξή του στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών, ο/η κάθε φοιτητής/τρια 
θα χρεώνεται το δωμάτιό του/της και ό,τι περιέχεται σε αυτό (κουβέρτες κ.λπ. με σχετικό 
έλεγχο καταλόγου υλικών) και θα του/τις παραδίδονται τα κλειδιά του δωματίου στο οποίο 
θα διαμένει βάσει της κλήρωσης που προηγήθηκε για τη διανομή των δωματίων. 

Στο τέλος της άσκησης, ο/η κάθε φοιτητής/τρια παραδίδει στον υπεύθυνο λειτουργίας του 
Πανεπιστημιακού Δάσους όλα όσα χρεώθηκε κατά την άφιξή του/της σε καλή κατάσταση. 
Ταυτόχρονα ελέγχεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας η καλή κατάσταση του δωματίου και 
των κοινόχρηστων χώρων, καταγράφονται τυχόν ζημίες ή φθορές και καταλογίζονται οι 
δαπάνες αποκατάστασής τους. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης με τη λήξη του κάθε προγράμματος Π.Α. 
υποβάλλει στον/ην Πρόεδρο του Τμήματος ΔΕΞΥΣ συνολική έκθεση για την κατάσταση των 
κτιρίων διαμονής των φοιτητών/τριών, τις τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί σε 
συγκεκριμένους χώρους (δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι υγιεινής κ.λπ.) και τις 
προβλεπόμενες δαπάνες αποκατάστασής τους, καθώς και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την 
τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. 

Με βάση την παραπάνω τεκμηριωμένη έκθεση, η Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ αποφασίζει 
για την απόδοση πειθαρχικών ή άλλων ευθυνών και για τον καταλογισμό των δαπανών 
αποκατάστασης των ζημιών. 

Άρθρο 10. 

Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης 
και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής 
μορφής (Ν.1351/83, ΦΕΚ 56, Τεύχος Α). 

Άρθρο 11. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ στα Πανεπιστημιακά Δάση 
και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, είναι υποχρεωτική η παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών από ιατρό της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Υγείας της 
αντίστοιχης περιφέρειας των Πανεπιστημιακών Δασών. Η θέση του Ιατρού δύναται να 
στελεχώνεται από τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. ύστερα από 
σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, ή άλλου πρόσφορου τρόπου πλήρωσης της εν λόγω θέσης 
(π.χ. πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών επιστημών υγείας του Π.Θ., προκήρυξη πλήρωσης 
θέσης έκτακτου ιατρικού προσωπικού κ.λπ.). Η θέση του ιατρού πρακτικής άσκησης είναι 
άμισθη και διέπεται από όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού με τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.  

Άρθρο 12. 

Στο τέλος της Π.Α. κάθε γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται αξιολόγηση-βαθμολόγηση 
των φοιτητών/τριων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. Η κατάσταση 
αξιολόγησης-βαθμολόγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους/τις υπευθύνους εκπαιδευτές 
στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Άρθρο 13. 

Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ του Π.Θ., εφαρμόζει όλα όσα ορίζει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία για 
την άρση του αποκλεισμού των ανισοτήτων και για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής 
των ΑΜΕΑ. 

ΟΙ φοιτητές όμως που υπάγονται σε διαπιστωμένη κατηγορία ΑΜΕΑ ή αντιμετωπίζουν άλλα 
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προβλήματα υγείας (π.χ. αλλεργίες, καρδιακές παθήσεις) οφείλουν να προσκομίσουν ιατρική 
γνωμάτευση (από την Υγειονομική Επιτροπή του Π.Θ. ή άλλης Δημόσιας Υγειονομικής Αρχής) 
σχετικά με την πάθηση ή ευαισθησία τους.  

Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ του Π.Θ. κατά τη διεξαγωγή της Π.Α. και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ παρέχει: 

• Κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη φιλοξενία και διαμονή φοιτητών με 
προβλήματα μετακίνησης, στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών. 

• Κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη διεξαγωγή εισαγωγικών σεμιναρίων των 
επιμέρους ασκήσεων στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές είναι φιλικές προς τα ΑΜΕΑ. 

• Επιπρόσθετα, και ανάλογα με τον τύπο πάθησης, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης των ασκήσεων και των διαλέξεων που δίνονται στο δάσος ή στους 
χώρους άσκησης με διαδικτυακή αναμετάδοση με ψηφιακά μέσα, όπως βιντεοκλήσεις 
μέσω κινητών τηλεφώνων, tablets κ.λπ. 

• Υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν, για ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, 
βιντεοσκοπημένες εργαστηριακές ασκήσεις και με βάση τα δεδομένα αρχείου να 
παραδώσουν επιλυμένες τις απαιτούμενες ασκήσεις ή εργασίες, προκειμένου να 
θεωρηθεί ότι ασκήθηκαν «Επιτυχώς» (τέτοια αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα στα 
αντίστοιχα μαθήματα στο e-class ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΕΞΥΣ).   

Άρθρο 14. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον συνθήκη που αφορά τη διεξαγωγή της Π.Α. των φοιτητών/τριών 
του Τμήματος ΔΕΞΥΣ στα Πανεπιστημιακά Δάση του Π.Θ. και δεν προβλέπεται στον παρόντα 
Κανονισμό, υπεύθυνη είναι η Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. 

 

3. Πρακτική άσκηση σε Φορείς  

Η Πρακτική Άσκηση σε Φορείς είναι υποχρεωτικό μάθημα στο ΠΠΣ του ΔΕΞΥΣ του Π.Θ. με 

κωδικό μαθήματος ΠΡ01 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση σε φορείς», αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) 

ECTS και είναι υποχρεωτική. Εντάσσεται στο 10ο εξάμηνο σπουδών. 

Αφορά τη δίμηνης διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε 

ελληνικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρείες του δημοσίου (δημοτικές 

επιχειρήσεις) και του ιδιωτικού τομέα (γραφεία μελετών περιβαλλοντικών, διαχειριστικών, 

κτηματογράφησης, φυτώρια, βιομηχανίες ξύλου κ.ά.), που έχουν συνάφεια με τα 

επιστημονικά πεδία του ΔΕΞΥΣ. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής 

εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη 

μέλους Δ.Ε.Π. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών 

Ξύλου και Σχεδιασμού του Π.Θ. είναι μέλος ΔΕΠ του ΔΕΞΥΣ, το οποίο έχει οριστεί με απόφαση 

Γ.Σ. 

Στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του 

Τμήματος, οι οποίοι βρίσκονται στο 10ο εξάμηνο σπουδών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια 

επιλογής για τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων Π.Α. του προγράμματος ΕΣΠΑ: α) αν 

ο φοιτητής βρίσκεται στο ίδιο εξάμηνο που διεξάγεται η πρακτική άσκηση σύμφωνα με το ΠΠΣ 

και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας του. 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο 
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Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

μόνο μία φορά. Φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει μία φορά για Πρακτική 

Άσκηση μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος, δε μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στο ίδιο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ακόμη και αν φοιτούν σε διαφορετικό Τμήμα. 

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο και σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες, που καθορίζει το ΔΕΞΥΣ, και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 

ΔΕΞΥΣ και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. Η επιλογή των 

φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος ενώ μετά την 

ανάρτηση των αποτελεσμάτων (στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Π.Θ.) οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον 

συντρέχει λόγος) έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν (ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά) το ειδικό 

έντυπο ένστασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. εντός 5 ημερολογιακών ημερών από 

την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων για 

την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει το Τμήμα. 

Οι φοιτητές/τριες, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες 

που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. (βλ. οδηγίες στον σύνδεσμο: 

http://pa.uth.gr/) 

Οι φοιτητές/τριες, θα πρέπει να καταρτίσουν σε συνεργασία με τον/την επόπτη (μέλος ΔΕΠ) 

και τον υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης, πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα αναφέρει 

σαφώς τους στόχους της εκπαίδευσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις δεξιότητες 

που θα αποκτηθούν από τον/την εκπαιδευόμενο/η φοιτητή/τρια. 

Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται τα παρακάτω παραδοτέα για κάθε 

ασκούμενο/η: 

• Απογραφικό δελτίο εισόδου: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η στις δέκα (10) 

πρώτες ημέρες της Πρακτικής Άσκησης σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΠΣ) του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. 

• Έντυπο Ε3.5 έναρξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας Υποδοχής στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και να το αποστείλει στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (praktiki.askisi@uth.gr) ή ταχυδρομικά ή να παραδοθεί 

μέσω του/της ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζει το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνεται 

ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. 

• Δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα των υπογεγραμμένων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας: τα 
Πρωτόκολλα Συνεργασίας οφείλει να τα αποστείλει ο Φορέας Υποδοχής στο Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. είτε ταχυδρομικά είτε να παραδοθούν μέσω του/της 
ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  
Π.Θ. Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί 
με όλες τις λεπτομέρειες έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. 

• Εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ημερολόγιο: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η στο ΠΣ 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. υποχρεωτικά στο τέλος κάθε εβδομάδας. 

• Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος από τον/την ασκούμενο/η: συμπληρώνεται από 

τον/την ασκούμενο/η σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο Π.Σ. του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης Π.Θ., στις δεκαπέντε (15) πρώτες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

• Απογραφικό δελτίο εξόδου: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η στις δεκαπέντε (15) 

πρώτες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο ΠΣ 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. 
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• Έντυπο Ε3.5 λήξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας Υποδοχής στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης 

και να το αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (praktiki.askisi@uth.gr) 

ή ταχυδρομικά ή να παραδοθεί μέσω του ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, 

που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. Για τις ημερομηνίες, ο Φορέας Υποδοχής 

ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες λήξης της Πρακτικής Άσκησης. 

• Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος και Ασκούμενου/ης από το Φορέα Υποδοχής: 

συμπληρώνεται από το Φορέα Υποδοχής σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. και η οποία αποστέλλεται στο Φορέα Υποδοχής ηλεκτρονικά. 

• Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Φορέα Υποδοχής και Ασκούμενου/ης από τον επόπτη μέλος 

Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ: συμπληρώνεται από το μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ, που έχει οριστεί ως επόπτης για 

τον ασκούμενο/η, σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. και 

η οποία αποστέλλεται στον επόπτη ηλεκτρονικά. Η είσοδος στο Π.Σ. του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ο/η 

φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει στον/στην επόπτη (μέλος ΔΕΠ) αναλυτική έκθεση 

πεπραγμένων υπογεγραμμένη και από τον υπεύθυνο του εκάστοτε Φορέα, όπου θα 

περιλαμβάνονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα (παραδοτέα όπως αυτά προβλέπονται στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης του/της φοιτητή/τριας) που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης, καθώς και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τον/την ασκούμενο/η 

φοιτητή/τρια. H αναλυτική έκθεση που θα υποβάλλεται στον/ην επόπτη (μέλος ΔΕΠ) και θα 

βαθμολογείται βάσει της βαθμολογικής κλίμακας που ακολουθείται από το Π.Θ. Η 

βαθμολογία του υποχρεωτικού μαθήματος ΠΡ01, με τίτλο «Πρακτική Άσκηση σε φορείς», που 

αντιστοιχεί σε τέσσερις πιστωτικές μονάδες (4) ECTS, θα κατατίθεται από τον/την επόπτη 

(μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ) στον επιστημονικά υπεύθυνο και αυτός με τη σειρά του στη Γραμματεία του 

Τμήματος αρμοδίως. 

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια δύο (2) μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης, δηλαδή το 

εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο 

Φορέα Υποδοχής. 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε καθορισμένες περιόδους που έχει θέσει το Τμήμα 

και πιο συγκεκριμένα συνήθως του μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κατά τη διάρκεια του 10ου 

εξαμήνου σπουδών. Οι μήνες δύναται να αλλάζουν, για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε 

περίπτωση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. ανακοινώνει τις περιόδους Πρακτικής 

Άσκησης στην ιστοσελίδα του στις αρχές Οκτώβρη κάθε έτους. 

Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με τον/την 

Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης (για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά 

με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής, κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται είτε στον/ην 

Επιστημονικά Υπεύθυνο/η Πρακτικής Άσκησης είτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. Στην 

περίπτωση που οι προσφερόμενες από τον Φορέα Υποδοχής θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι 

λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών εφαρμόζονται τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των φοιτητών. Η Πρακτική Άσκηση δύναται να 

πραγματοποιηθεί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν 

καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Σημείωση: Ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να 

πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι, κ.λπ.). 

Κάθε φοιτητής/τρια με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης υπογράφει στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης Π.Θ. σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ., ο οποίος είναι και 
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ο εργοδότης του/της. Ο Φορέας στον οποίο πραγματοποιεί την Πρακτική του/της Άσκηση είναι 

μόνο Φορέας Υποδοχής και δεν έχει καμία σχέση εργασίας με τον/τη φοιτητή/τρια. 

Ο/Η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζεται κάθε μήνα για το 1% 

που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού 

ατυχήματος ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2817/2000, παρ. 8, άρθρο 14, εγκ. ΙΚΑ 

47/20.6.2000 και Ν. 3232/2004, παρ. 10, άρθρο 15). Ο/Η φοιτητής/τρια, λόγω της ασφάλισής 

του/της από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν παύει να είναι ασφαλισμένος/η στους γονείς 

του/της (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η στη δική του/της ασφάλεια), δεν χάνει την 

ασφάλισή του/της. Το 1% της ασφάλισης υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού 

ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού). Το ποσό επί του οποίου 

υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση του/της 

φοιτητή/της. Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δε διαθέτει κάποια ασφάλιση για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τότε η ασφάλιση που πρέπει να πληρωθεί στο ΙΚΑ αντιστοιχεί 

σε 7,45%. 

Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάζει 1 ημέρα / μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 

του/της Άσκησης. Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν λόγους υγείας, εκπαιδευτικές 

υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις). Ο/Η ασκούμενος/η μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ημέρες 

απουσίας είτε τμηματικά είτε συνολικά. Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της 2 

ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. με email (praktiki.askisi@uth.gr) και 

φυσικά τον Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής απουσιάζει 

από τον Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο 

ακύρωσης της σύμβασης. 

Η μικτή αμοιβή του/της φοιτητή/τριας (καθαρή αμοιβή και ασφάλιση) καθορίζεται από το 

εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η πληρωμή του/της ασκούμενου/η γίνεται εφάπαξ 

περίπου ενάμιση μήνα μετά το πέρας της Πρακτικής του/της Άσκησης: α) μετά τον έλεγχο από 

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από το Πρόγραμμα, β) αφού έχει αποστείλει ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Τμήματος τη 

βεβαίωση ολοκλήρωσης των φοιτητών/τριών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ., όπου 

βεβαιώνει την πίστωση των ECTS. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό 

Λογαριασμό, που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. με το 

έντυπο «Ατ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Στις 

αρχές του επόμενου έτους του/της αποστέλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση αποδοχών για τη 

φορολογική του/της δήλωση. 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η κάθε ασκούμενος/η, λαμβάνει ειδοποίηση από το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για να παραλάβει την υπογεγραμμένη σύμβασή του/της και 

μία βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

 

4. Πρακτική άσκηση μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε 

Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς μέσω υποτροφίας κινητικότητας της τομεακής 

δράσης Erasmus+ / Πρακτική Άσκηση. Η πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 

αναφέρεται μόνο στο Παράρτημα Διπλώματος του/ης κάθε φοιτητή/τριας που μετακινήθηκε 

για τον παραπάνω σκοπό, και δεν της αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ΕCTS) ή βαθμολογία. 

Τη διοικητική ευθύνη της εφαρμογής και διαχείρισης του Προγράμματος Εράσμους και 
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συνεπώς της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών, τη διαμόρφωση κανονισμών και 

διαδικασιών βάσει των Ευρωπαϊκών κανονισμών και του Ευρωπαϊκού πλαισίου έχει το Τμήμα 

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ σε επίπεδο 

Τμήματος την ακαδημαϊκή ευθύνη και την ευθύνη του συντονισμού και της καλής εφαρμογής 

του προγράμματος Erasmus+ έχει ο/η Συντονιστής ECTS. 

Όλες οι επικαιροποιημένες πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία μετακίνησης των 

φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση με το Πρόγραμμα Εrasmus+ (γενικές πληροφορίες – 

διαδικασία αναζήτησης φορέα – ποσά χρηματοδότησης – κινητικότητα ατόμων με αναπηρία 

– διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης – διαδικασία και υποχρεώσεις μετά την επιλογή – 

διαδικασία και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης – διαδικασία και 

υποχρεώσεις με την επιστροφή – σχετικά με τη γλωσσική αξιολόγηση και προετοιμασία) 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

(http://erasmus.uth.gr/gr/kinitikotita/kininikotita-info-gr). 
 

5. Υποστήριξη ΑΜΕΑ στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και 
Σχεδιασμού 
 
Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Π.Θ., εφαρμόζει όλα όσα ορίζει 
η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία για την άρση του αποκλεισμού των ανισοτήτων και για την 
εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ. 

ΟΙ φοιτητές όμως που είναι σε διαπιστωμένη κατηγορία ΑΜΕΑ ή αντιμετωπίζουν άλλα 
προβλήματα υγείας (π.χ. αλλεργίες, καρδιακές παθήσεις κ.ά.) θα πρέπει να προσκομίζουν 
ιατρική γνωμάτευση, σχετικά με την πάθηση ή την ευαισθησία τους. 

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε, όποιος/α φοιτητής/τρια έχει ανάλογα προβλήματα 
και επιθυμεί να αξιοποιήσει τις δομές και τις σχετικές δυνατότητες που προσφέρει το Τμήμα 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Π.Θ. για την Πρακτική Άσκηση των 
φοιτητών/τριών του, να συμπληρώσει τις αντίστοιχες φόρμες και να απευθυνθεί, στη 
Γραμματεία του Τμήματος μας, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο του, όπως επίσης και στη 
δομή υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
του Π.Θ. «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» (τηλ.: 24210 74345, 24210 74338 και 2410 684396, e-mail 
prosvasi@uth.gr) 

Tο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Π.Θ. κατά τη διεξαγωγή της 
Πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με 
αναπηρία (ΑΜΕΑ) παρέχει: 

1. Κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη φιλοξενία και διαμονή φοιτητών με 
προβλήματα μετακίνησης. 

2. Επιπρόσθετα, και ανάλογα με τον τύπο πάθησης, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης των ασκήσεων και των διαλέξεων που δίνονται μέσα στο δάσος ή στους 
χώρους άσκησης με διαδικτυακή αναμετάδοση με ψηφιακά μέσα, όπως: βιντεοκλήσεις 
μέσω κινητών τηλεφώνων, tablet κ.λπ. 

3. Υπάρχει δυνατότητα (εκτός όσων έχουν προβλήματα όρασης) να παρακολουθήσουν, για 
ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, βιντεοσκοπημένες εργαστηριακές ασκήσεις και με βάση 
τα δεδομένα αρχείου να παραδώσουν επιλυμένες τις απαιτούμενες ασκήσεις ή εργασίες, 
προκειμένου να θεωρηθεί ότι ασκήθηκαν «Επιτυχώς» στα πανεπιστημιακά δάση (τα 
αρχεία αυτά είναι διαθέσιμα στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-learning ή στις ιστοσελίδες 
των εργαστηρίων. 

 

http://erasmus.uth.gr/gr/kinitikotita/kininikotita-info-gr
mailto:prosvasi@uth.gr

