Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες,
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά,
Όπως ήδη γνωρίζετε η προθεσμία (16.04.21) εγγραφής για την Κανονική πρακτική
άσκηση και οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ
έχει λήξει. Από σήμερα το πρωί (19.04.21) οι πλατφόρμες εγγραφής και αιτήσεων
έχουν αποσυρθεί.
Αναφορικά με την πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, έχετε επιλεγεί
όλοι και όλες που έχετε αιτηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η αναλογία
75:25 μεταξύ Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα ως προς τον χαρακτηρισμό του Φορέα
Υποδοχής (Φ.Υ.). Στην ακραία περίπτωση που θα υπάρξει αρνητική απόκλιση
(επιλογή Φορέων Υποδοχής που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα > 25%) από την
παραπάνω αναλογία, τότε θα ενημερωθείτε και θα πρέπει είτε να αναζητήσετε άμεσα
άλλο Φ.Υ., είτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση εξ’ ολοκλήρου με
την Κανονική πρακτική (κριτήρια επιλογής: Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης μέσω
του Προγράμματος ΕΣΠΑ).
Όσοι/ες έχουν έρθει σε συμφωνία με το Φορέα Υποδοχής να φροντίστε άμεσα για τα
ακόλουθα:
 Προωθήστε ηλεκτρονικά τα πρωτόκολλα συνεργασίας (Κανονική και
ΕΣΠΑ) στους φορείς και ενημερώστε τους ότι θα χρειαστεί:
 να εκτυπώσουν 4 αντίτυπα για την Πρακτική ΕΣΠΑ και 3 αντίτυπα
για την Κανονική Πρακτική,
 να τα συμπληρώσουν, στο σημείο αυτό ζητήστε τους να γράψουν
κάποιες πληροφορίες για τη θέση (δραστηριότητες, υπεύθυνος επόπτης
του φορέα υποδοχής, τομείς του φορέα κ.λπ.), Οι ημερομηνίες που πρέπει
να αναγράφονται στα πρωτόκολλα συνεργασίας είναι οι ακόλουθες: Για
την πρακτική ΕΣΠΑ από 1η έως 31η Ιουλίου και για την κανονική από
1η έως 31η Αυγούστου. Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί μόνο για την
κανονική τότε είναι για ολόκληρη την περίοδο από 1η Ιουλίου έως και
31η Αυγούστου.
 να τα υπογράψουν και να τα σφραγίσουν (θα χρειασθεί να φέρουν όλα
πρωτότυπες υπογραφές από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων
υποδοχής),*
 και να τα παραλάβετε από τον φορέα με όποιο πρόσφορο τρόπο
(ταχυδρομικά, υπηρεσίες ταχυμεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο),
 μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων συνεργασίας και από εσάς, είτε
θα τα αποστείλετε ταχυδρομικώς, είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφορών,
είτε θα τα προσκομίσετε προσωπικά στην παρακάτω διεύθυνση
(δυστυχώς τα έξοδα αποστολής δεν καλύπτονται από το Τμήμα ή το
Γραφείο Πρακτικής ΕΣΠΑ):

****ΠΡΟΣΟΧΗ****
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ

Η δ/νση αποστολής:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γεωπονίας
Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης 2021
Υπόψη κ. Γεωργίου Βατζιά
Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Τόπος Υποβολής/Παράδοσης: 2ος όροφος (Γραμματείες Τομέων Ζωικής
Παραγωγής ή Αγροτικής Οικονομίας) ή Θυρωρείο (ισόγειο).
 Σε περίπτωση που δεν έχετε βρει ακόμη φορέα υποδοχής, μπορείτε να
απευθυνθείτε στους επόπτες καθηγητές και μέλη της Ομάδας Υλοποίησης
Πρακτικής της κάθε κατεύθυνσης (Ιστοσελίδα Τμήματος - Ενότητα
Πρακτική), για να σας καθοδηγήσουν σε φορείς που έχουν προσβάσεις.

ΕΠΙΣΗΣ:
Μια νέα πλατφόρμα έχει αναρτηθεί από σήμερα (19/4/21) στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, (Πεδίο Σπουδές, Ενότητα Πρακτική) με τίτλο “Στοιχεία Φορέα

Υποδοχής”, την οποία θα συμπληρώσετε μέχρι τις 14η Μαΐου 2021, με τα δικά
σας στοιχεία και τις πληροφορίες που θα πάρετε από το φορέα υποδοχής όταν
ολοκληρώσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης και υπογραφής των πρωτοκόλλων
συνεργασίας.
Για τους Κύπριους φοιτητές/τριες, στα πεδία του ΑΦΜ και του Ταχυδρομικού
Κώδικα, συμπληρώνετε με μηδενικά, δοκιμάστε είτε με ένα μηδέν, είτε με εννέα
για το ΑΦΜ και προσθέστε είτε με ένα μηδέν, είτε με ένα επιπλέον μηδέν στον
τετραψήφιο αριθμό που έχετε για τον Ταχυδρομικό Κώδικα.

*ΠΡΟΣΟΧΗ
 Τα πρωτότυπα πρωτόκολλα συνεργασίας πρέπει να υποβληθούν στη
Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος το αργότερο μέχρι και τη
14η Μαΐου 2021.
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πραγματοποιήσουν μόνο την Κανονική Πρακτική (Ιούλιο και Αύγουστο),
τότε τα πρωτόκολλα συνεργασίας μπορούν να σκαναριστούν και να
αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) το αργότερο μέχρι και τη
14η Μαΐου 2021.
Καλό ΠΑΣΧΑ με ΥΓΕΙΑ
Για την Ομάδα Υλοποίησης της Πρακτικής
Άσκησης

Γιώργος Βατζιάς
Επίκ. Καθηγητής

