
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η διορία υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στο ΕΣΠΑ έληξε χθες 3/3/21 τα 

μεσάνυχτα. 

Όσοι δεν υπέβαλλαν αίτηση λόγω του ότι ήταν κοντά στην εύρεση φορέα αλλά δεν 

βρήκαν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τα μεσάνυχτα της 

Παρασκευής 12/3/21. 

Θα είναι αιτήσεις που θα ληφθούν υπόψη για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης 

μεν, αλλά εκτός διαδικασιών ΕΣΠΑ. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι λόγω των διοριών 

από πλευράς διαχείρισης του προγράμματος ΕΣΠΑ. 

Όσοι λοιπόν δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση παρακαλώ ας το κάνουν μέχρι την 

ανωτέρω ημερομηνία, υποβάλλοντας τα χαρτιά τους στη Γραμματεία του Τμήματος με 

τους γνωστούς τρόπους και να στείλουν στον πρόεδρο της επιτροπής πρακτικής άσκησης 

κ. Μουρούτογλου το αρχείο excel με τα στοιχεία τους. 

 Υπενθυμίζεται πως τα απαραίτητα έντυπα για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας είναι τα 1 

και 2 των απαραιτήτων εγγράφων που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/required-documents 

Τα οποία τα αποστέλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος με τους γνωστούς τρόπους. 

  

Στη συνέχεια και μέχρι τις 15/3/21, θα καταρτιστεί ο πίνακας των οριστικών 

αποτελεσμάτων όπου θα ενσωματωθούν (εκτός ΕΣΠΑ) και όσοι θα έχουν κάνει αίτηση 

εκπρόθεσμα 

Όσοι θα είστε δικαιούχοι ΕΣΠΑ θα επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

27210.45343 & 344, απ’ όπου θα σας κατευθύνουν σχετικά με τις διαδικασίες. 

Οι υπόλοιποι που θα έχει εγκριθεί η πρακτική σας, εάν δεν έχετε ξαναεργαστεί, θα πρέπει 

να αποκτήσετε Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου. Αυτό γίνεται επικοινωνώντας με το ΙΚΑ 

ώστε να κανονίσετε το πότε και πως (λόγω των περιοριστικών μέτρων COVID -19). 

Παράλληλα, ελέγχετε καθημερινά το email σας (αυτό που δώσατε στην αίτησή σας και 

στο αρχείο excel για την επιτροπή) – ακόμα και στα spam, προκειμένου να παραλάβετε 

την α) Σύμβαση, β)Τη Βεβαίωση ότι μπορείτε να κάνετε την πρακτική σας και γ) Το 

Αίτημα του Τμήματος προς τον φορέα σας προκειμένου να σας απασχολήσει το προσεχές 

6μηνο. 

Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του φορέα απασχόλησης της 

σύμβασης, σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά – αν δεν είναι διορθώστε τα ηλεκτρονικά και 

στείλτε τα στην επιτροπή πρακτικής άσκησης (cmour@teipel.gr). Μετά την όποια 

διόρθωση, εκτυπώνετε σε τρία αντίτυπα (x3) την σύμβαση και την υπογράφετε εσείς και 

ο φορέας. Τη στέλνετε ταχυδρομικά εκτός κι αν προκύψει πολύ σοβαρή καθυστέρηση ώστε 

να υπογραφεί κι από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Τα άλλα δύο χαρτιά (β) και (γ) τα 

προσκομίζετε στον φορέα σας.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή από μέρους μας: 

http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/required-documents
mailto:cmour@teipel.gr


1. Των δύο υπογεγραμμένων και από τον Πρόεδρο του Τμήματος αντιγράφων της 

σύμβασής σας (το τρίτο μένει στον φάκελο του φοιτητή) 

2. Του βιβλίου πρακτικής άσκησης, του οποίου αρχικά συμπληρώνετε τις πρώτες 

σελίδες που αφορούν στα στοιχεία σας και τα στοιχεία του φορέα. Κάτω από τα 

στοιχεία του φορέα θα υπάρχουν τα στοιχεία του επόπτη εκπαιδευτικού με τον 

οποίο πρέπει να επικοινωνείτε τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. 

3. Εκτυπωμένη βεβαίωση ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση 

πρακτικής 

4. Εκτυπωμένο το αίτημα του Τμήματος προς το φορέα να σας δεχθεί για πρακτική 

άσκηση 

  

Συμβουλή: Κάντε έναν απολογισμό ανά μήνα και συμπληρώστε το βιβλιαράκι πρακτικής 

λαμβάνοντας τις υπογραφές από τον επιβλέποντά σας (φορέα). Η υπογραφή από πλευράς 

επόπτη θα μπει στο τέλος της πρακτικής, και μετά από συνεννόησής σας μαζί του. 

  

Ολοκληρώνοντας την πρακτική σας (πρώτα ο Θεός!) πρέπει να φτάσει στα χέρια του 

επόπτη εκπαιδευτικού το βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογεγραμμένη από το φορέα σας 

βεβαίωση ολοκλήρωσης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΑ 

Τέλος αφού φτάσει στη Γραμματεία του Τμήματος προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο 

του Τμήματος και έτσι ολοκληρώνεται η περίοδος πρακτικής άσκησής σας. 

  

Οι συνάδελφοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα συνεννοούνται με το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης. Γίνονται προσπάθειες οι δικαιούχοι να αμείβονται μηνιαίως. Τα 

χρήματα θα μπαίνουν σε λογαριασμό σας. Αυτό, υπό κανονικές συνθήκες είναι και το 

πλεονέκτημα έναντι του προγράμματος του ΟΑΕΔ, στο οποίο όπως αντιλαμβάνεστε, 

είστε έμμεσα εμπλεκόμενοι… Τα χρήματα καταβάλλονται στον εργοδότη, με το τέλος της 

περιόδου και που σας δίνει (εύχομαι στο ακέραιο) αυτά που δικαιούστε. 

Ευχή όλων μας είναι όλοι να απασχοληθείτε σε φορείς που τιμούν το χώρο. 

 Για την επιτροπή πρακτικής άσκησης, 

 

 Χ. Μουρούτογλου 
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