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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως με απόφαση 

Συνέλευσης το Τμήμα Γεωπονίας αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης των φοιτητών 

για πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως, για το διάστημα ισχύος των μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, που περιλαμβάνουν μέτρα αναστολής της πρακτικής 

άσκησης δια ζώσης σε εφαρμογή των : (α) 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 

και όσων έχουν παρατείνει τα μέτρα μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 αλλά και για όσες επόμενες 

αποφάσεις  ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, 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). 

1. Διαδικασία για την εξ αποστάσεως απασχόληση  

Σε περίπτωση που τα μέτρα παρατείνουν την αναστολή δια ζώσης πρακτική άσκηση, με 

τη σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησης παρακαλούμε όπως στείλετε συμπληρωμένα από 

το φορέα σας έντυπα: (1) Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας απασχόλησης εξ αποστάσεως και (2) 

Αντικείμενο απασχόλησης εξ αποστάσεως  

στη Γραμματεία του Τμήματος tg@us.uop.gr, στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος cmour@teipel.gr, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (για όσους ενταχθούν στο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ - praktiki@teipel.gr; areti@us.uop.gr) και στον επόπτη εκπαιδευτικό σας. 

2. Διακοπή δια ζώσης πρακτική άσκηση 

Σε περίπτωση που λόγω μέτρων διακοπεί η πρακτική σας δια ζώσης και ο φορέας 

απασχόλησης ΔΕΝ μπορεί να σας απασχολήσει με μεθόδους εξ αποστάσεως, η πρακτική σας 

άσκηση αναστέλλεται και παρατείνεται ανάλογα η ημερομηνία λήξης της πρακτικής σας. 



Προκειμένου να ενημερωθεί το Τμήμα, παρακαλούμε όπως στείλετε συμπληρωμένο από τον 

φορέα σας έντυπο: (3) Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας απασχόλησης εξ αποστάσεως στις 

ανωτέρω διευθύνσεις. 

3. Επανέναρξη πρακτικής 

3.1 Επανέναρξη με μεθόδους εξ αποστάσεως 

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας μπορέσει να σας απασχολήσει εξ 

αποστάσεως, θα πρέπει να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι και να ακολουθήσετε και πάλι τη 

διαδικασία 1.  

3.2 Επανέναρξη δια ζώσης 

Στην περίπτωση που πρόκειται να ξεκινήσει η πρακτική σας για ζώσης (που σημαίνει ότι 

θα έχουν σταματήσει τα ανάλογα μέτρα) πρέπει να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι ότι ο φορέας 

συνεχίζει να θέλει να σας απασχολήσει για όσο διάστημα προκύψει. Συνεπώς πρέπει να δώσετε 

στο φορέα το έντυπο (4) Επανεκκίνηση δια ζώσης και στη συνέχεια να ενημερώσετε στα 

ανωτέρω email τους εμπλεκόμενους. 

 

Να τονίσουμε ότι προκειμένου να αλλάξετε καθεστώς από αναστολή σε εξ αποστάσεως ή 

από εξ αποστάσεως απασχόληση σε αναστολή αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στο σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας. Το σύστημα ενημερώνεται με την επισύναψη ανάλογης 

Απόφασης  Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας, με απόφαση Προέδρου και στην περίπτωση 

των φοιτητών του προγράμματος ΕΣΠΑ με απόφαση ενός εκ των παραπάνω αλλά και της 

Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
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