
Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, Χριστός Ανέστη και Καλό μήνα 

Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά,  

Με βάση τις νέες εξαγγελίες ως προς τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων σας 
ενημερώνουμε για τις ακόλουθες διαδικαστικά ενέργειες που πρέπει να 
διεκπεραιωθούν με τις τρέχουσες προθεσμίες: 

 
1. Η νέα παράταση για την υποβολή των συμπληρωμένων πρωτοκόλλων 

συνεργασίας (υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή), είναι η 18η  Μαΐου. Σε 
επανάληψη της προηγούμενης οδηγίας: 
 Προωθήστε ηλεκτρονικά τα πρωτόκολλα συνεργασίας (Κανονική και 

ΕΣΠΑ) στους φορείς και ενημερώστε τους ότι θα χρειαστεί:  
 να εκτυπώσουν 3 αντίτυπα για την κανονική και 4 αντίτυπα για την 

ΕΣΠΑ,  
  να τα συμπληρώσουν, στο σημείο αυτό ζητήστε τους να γράψουν κάποιες 

πληροφορίες για τη θέση, 
 να τα υπογράψουν (θα χρειασθεί να φέρουν όλα πρωτότυπη υπογραφή),* 
 και να σας τα αποστείλουν με όποιο πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικά, 

υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ΚΤΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο – δυστυχώς 
τα έξοδα αποστολής δεν καλύπτονται από το Τμήμα ή το Γραφείο 
Πρακτικής ΕΣΠΑ), 

 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 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ τα πρωτότυπα πρωτόκολλα συνεργασίας πρέπει να υποβληθούν 
 στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη 18η  Μαΐου.  
 
Η διεύθυνση αποστολής των πρωτοκόλλων συνεργασίας (υπογεγραμμένων από 
το φορέα και από εσάς) είναι η ακόλουθη: 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

   Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας 

   54124, Πανεπιστημιούπολη 

   Θεσσαλονίκη 

Υπόψη: Γεώργιο Βατζιά, 

Συντονιστή Ομάδας Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 

 



2. Κατά τη συζήτηση με τους φορείς ρωτήστε εάν έχουν κάνει εγγραφή στο 
σύστημα ΑΤΛΑΣ και εάν είναι εγγεγραμμένοι να δηλώσουν τη θέση, έτσι ώστε 
να απλοποιηθεί η διαδικασία αργότερα. Η ενημέρωση των θέσεων είναι 
απαραίτητη να πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να εμφανισθούν οι διαθέσιμες θέσεις 
στο σύστημα ΔΑΣΤΑ που πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς αργότερα. Η 
ιστοσελίδα για την εγγραφή και δήλωση είναι: https://atlas.grnet.gr 
 

3. Στην περίπτωση που οι φορείς με τους οποίους έχετε έλθει σε επαφή απαιτούν 
έγκριση από τις Κεντρικές Διοικήσεις (π.χ. ΔΕΗ, ή ΕΛΓΑ) αξιολογήστε το χρόνο 
που απομένει (ως την προθεσμία) και αναζητήστε εναλλακτικές περιπτώσεις 
φορέων. 
 

4. Μια νέα πλατφόρμα έχει αναρτηθεί (27/4) στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
Ενότητα Πρακτική με τίτλο “Στοιχεία Φορέα Υποδοχής”, την οποία θα 
συμπληρώσετε με τις πληροφορίες που θα πάρετε από το φορέα υποδοχής. 
 

5. Όπως γνωρίζετε οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εγγραφής (Κανονική και ΕΣΠΑ) 
έχουν αποσυρθεί (προθεσμίες 8/4 & 24/4, αντίστοιχα). Για την τελική λίστα 
πρακτικής ΕΣΠΑ έχετε επιλεγεί όλοι σας, διότι οι διαθέσιμες θέσεις είναι 
περισσότερες αυτών των εγγραφών. 

 

Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη. 

 

Η Ομάδα Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης 

 


