
Σημαντική Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση – Συμβάσεις 

Εντός της ημέρας θα γίνουν οι αποστολές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των συμβάσεων στους 

δικαιούχους πρακτικής άσκησης για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2020. 

Οι συμβάσεις αποτελούνται από το κείμενο της σύμβασης (2 σελίδες) καθώς και τα παραρτήματα 1 

και 2 (επίσης από 2 σελίδες το κάθε ένα). Οι συβάσεις είναι ήδη υπογεγραμμένες από τον 

επιστημονικά υπεύθυνο με ψηφιακή υπογραφή. 

Από την στιγμή που θα λάβουν τα παραπάνω οι δικαιούχοι,  θα πρέπει να ακολουθήσουν ΑΥΣΤΗΡΑ 

τα παρακάτω βήματα: 

1ον Θα ελέγξουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων καθώς και αυτών του φορέα τους.  

2ον Θα πρέπει να εκτυπώσουν 5 φορές το κείμενο της σύμβασης εμπρός-πίσω δηλ. σε 1 φύλλο χαρτί 

το κάθε αντίγραφο, όπως και από 5 φορές το κείμενο του Παραρτήματος 1 και Παραρτήματος 2 

επίσης εμπρός-πίσω. Συνολικά, ο κάθε ή η κάθε μία δικαιούχος θα έχει τελικά 15 σελίδες. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές συμβάσεις ή παραρτήματα που είναι εκτυπωμένες σε περισσότερα 

από 1 φύλλα.  

3ον Θα πρέπει να συρραφτούν μαζί και τα 15 φύλλα για να μην χαθούν. 

4ον Οι δικαιούχοι θα υπογράψουν στην 2η σελίδα των 5 συμβάσεων και στην 2η σελίδα των 

παραρτημάτων 1 και 2 πάνω από το όνομά τους με μπλε στυλό .  

5ον Στην συνέχεια θα πρέπει οι συμβάσεις (όχι τα παραρτήματα) να υπογραφούν από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα πρακτικής.  

6ον Όλα τα υπογεγραμμένα αντίγραφα θα σταλούν με courier (χρέωση αποστολέα) στο Τμήμα, στην 

Δ/νση: κ. Α. Αλεξόπουλο, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα. 

7ον Μετά την παραλαβή των αντιγράφων και την υπογραφή τους από τις κ.κ.  Γαβριηλίδου και 

Μιχαλοπούλου, δύο αντίγραφα θα σταλούν με courier στους δικαιούχους ώστε να κρατήσουν το ένα 

και να παραδώσουν το άλλο στον φορέα τους.  

• Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη της πρακτικής άσκησης 

(1/7/2020).  

• Όσοι δικαιούχοι βρίσκονται στην Ορεστιάδα, αν και θα λάβουν τις συβάσεις τους με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, μπορούν να επικοινωνήσουν με mail με τον κ. Αλεξόπουλο ή με την Γραμματεία του 

Τμήματος (κα. Τσονίδου) ώστε να τις πάρουν και εκτυπωμένες. 

• Η σύμβαση αποτελεί το πλέον νόμιμο κείμενο για την πρακτική και έτσι το πρωτόκολλο 

συνεργασίας δεν είναι απαραίτητο. Ενδέχεται όμως κάποιοι φορείς να τα ζητούν και τα δύο.  
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