
Διευκρινήσεις για την περίοδο υποβολής αιτήσεων 8/2/2021 – 3/3/2021 και άλλα ζητήματα 

που αφορούν την πρακτική άσκηση 

Αγαπητοί συνάδελφοι ήλθε η ώρα να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση.  

Οι δυσκολίες λόγω των οικονομικών συγκυριών είναι πολλές, μειώνοντας τις επιλογές σας σε 

ότι αφορά τον αριθμό των φορέων που μπορούν να σας απασχολήσουν στην εξάμηνη πρακτική 

σας άσκηση.  

Με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, προστέθηκε και η δυσκολία της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης δια ζώσης καθώς έχει παραταθεί μέχρι και 1/3/2021.  

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία, εισηγήθηκε την 

δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης εξ αποστάσεως, σε εφαρμογή των:  

α) την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) σχετικά 

με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωναϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας. 

β)την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) (αρ. πρωτ. 380/07-11-20) και 

γ) την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) (αρ. πρωτ. 383/10-11-20) 

και όσων Κ.Υ.Α. ακολούθησαν σχετικά με την παράταση των μέτρων,  

και αποφασίστηκε από την Συνέλευση του Τμήματος να μπορείτε να ξεκινήσετε την πρακτική 

σας εξ αποστάσεως. 

Συνεπώς, δεδομένης της σημερινής κατάστασης αυτό που σας παροτρύνω να κάνετε είναι: 

(α) Αφού βρείτε κάποιον φορέα που μπορεί να σας απασχολήσει, διερευνήστε το ενδεχόμενο 

να εκκινήσει η πρακτική σας εξ αποστάσεως (φυσικά για όσο κρατάνε τα μέτρα). 

(β) Στην αίτησή σας, εάν έχει συμφωνήσει κι ο φορέας, επιπλέον της αίτησης και των άλλων 

δικαιολογητικών,  επισυνάψτε και την υπεύθυνη δήλωση και την βεβαίωση που αφορούν τα εξ 

αποστάσεως δικαιολογητικά. 

(γ) Εάν δεν συμφωνεί να σας απασχολήσει εξ αποστάσεως, αυτό δεν σας εμποδίζει να κάνετε 

την αίτησή σας! Απλά, σε περίπτωση που παραταθούν τα μέτρα, αυτό θα σημαίνει ότι θα 

εκκινήσετε την πρακτική σας αργότερα. Πάντως, προκειμένου να είστε σε μια αβεβαιότητα, 

συνεχίστε την αναζήτηση φορέα. Εάν βρείτε έναν που μπορεί να σας απασχολήσει εξ 

αποστάσεως, τότε πια προχωρήστε κάνοντας την αίτησή σας με μεγαλύτερη σιγουριά 

 

 

 



Για τους συναδέλφους που η πρακτική τους έχει ανασταλεί δια ζώσης 

(α) Παρακαλώ να είστε σε επικοινωνία με τον φορέα πρακτική σας και τους επόπτες σας. Σε 

περίπτωση που ο φορέας αλλάξει γνώμη και μπορεί να σας απασχολήσει εξ αποστάσεως, 

ενημερώνετε τον επόπτη σας, την επιτροπή πρακτικής άσκησης και το γραφείο πρακτικής 

άσκησης (για όσους έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ). Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, 

με απόφαση Προέδρου μπορείτε να εκκινήσετε την πρακτική σας. Αναλυτικά, πρέπει να 

στείλετε την υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι μπορεί να σας απασχολήσει με μεθόδους εξ 

αποστάσεως και μια βεβαίωση με το αντικείμενο με το οποίο θα σας απασχολήσει κατά την 

περίοδο της εξ αποστάσεως απασχόληση. Σε ότι αφορά το ΕΡΓΑΝΗ, με την απόφαση του 

Προέδρου, ο λογιστής μπορεί να εκκινήσει την πρακτική σας εξ αποστάσεως, υπολογίζοντας 

την εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης της πρακτικής σας (αναγράφεται και στην απόφαση).   

(β)Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε την πρακτική σας 

στον φορέα όπου είστε σε αναστολή, μπορείτε να βρείτε άλλο φορέα που να είναι σε θέση να 

σας απασχολήσει εξ αποστάσεως. Τότε και πάλι ενημερώνετε τα εμπλεκόμενα μέρη (και τον 

αρχικό φορέα) αλλά και τον επόπτη εκπαιδευτικό σας, την επιτροπή πρακτικής άσκησης και το 

γραφείο πρακτικής (για τους μετέχοντες στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ), ώστε να σας δοθούν οι 

κατάλληλες κατευθυντήριες. 

 Για την επιτροπή πρακτικής άσκησης, 

 Χρήστος Μουρούτογλου, 

 Λέκτορας Εφαρμογών 


