
 

 

 

 

 
Ορεστιάδα 6/2/2021 

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Περίοδο 

Ιούλιος – Αύγουστος 2021 

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 έληξε η διαδικασία υποβολής των (ηλεκτρονικών) 

αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης  περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 

2021. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους 

και όσες συμμετείχαν. Συνολικά υποβλήθηκαν 106 αιτήσεις. Όσες υποβάλλονται μετά την 5η 

Φεβρουαρίου θα απορρίπτονται αυτόματα σαν εκπρόθεσμες.  

Τα επόμενα βήματα: 

1. Αν και έχουν υποβάλει τις αιτήσεις, 19 φοιτητές/τριες δεν έχουν στείλει τα 

δικαιολογητικά τους στον Ε.Υ. Όλοι έχουν ειδοποιηθεί με mail και θα πρέπει να 

ανταποκριθούν άμεσα. Θυμίζω ότι για τα επόμενα βήματα της πρακτικής και έως την 

κατάθεση της αποζημίωσης, η όποια καθυστέρηση από έστω και έναν ασκούμενο θα 

έχει επιπτώσεις στην διεκπεραίωση του φακέλου όλου του Τμήματος.  

2. Έως το τέλος του μήνα (τουλάχιστον) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους φορείς (όσοι 

δεν το έχετε κάνει ήδη) για την δημιουργία και δημοσίευση των θέσεων πρακτικής 

στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 

3. Από την λήξη των αιτήσεων και έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας το σύστημα 

PractIS παραμένει στην κατάσταση που είναι σήμερα δηλ. δεν θα μπορείτε να δείτε 

τους φορείς σας και να τους επιλέξετε αλλά μπορείτε να κάνετε κάποιες διορθώσεις 

– αλλαγές στα στοιχεία της αίτησης που έχετε καταθέσει.  Για παράδειγμα μπορείτε 

να εισάγετε τον ΑΜΑ (ή τον Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ) όσοι/όσες δεν το κάνατε 

αρχικά.  

4. Μέσα στην εβδομάδα θα αναρτηθεί προσωρινός κατάλογος μοριοδότησης των 106 

αιτήσεων στον οποίο θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης και τα 

μόρια που με βάση τα κριτήρια του Τμήματος λαμβάνει η κάθε αίτηση. Οι 106 

φοιτητές και φοιτήτριες που υπέβαλαν αίτηση θα πρέπει να ελέγξουν τον κατάλογο 

κυρίως για να δουν εάν περιλαμβάνονται σε αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση να 

ενημερώσουν τον Επιστημονικά Υπεύθυνο εντός 5 ημερών. Η μοριοδότηση 

προβλέπεται γιατί είναι συμβατική υποχρέωση του Τμήματος ενώ καμία αίτηση δεν 

θα απορριφθεί δεδομένου ότι το Τμήμα έχει κονδύλια για 141 θέσεις πρακτικής.  

Κατόπιν θα αναρτηθεί ο οριστικός κατάλογος δικαιούχων πρακτικής άσκησης. 

5. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας (μέσα στο ΣΚ) θα προγραμματιστεί νέα 

διαδικτυακή ενημέρωση για τα παραπάνω. 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 

Αθανάσιος Αλεξόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
 


