
                                                                                          ………………………………, ……../…../2021 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Η επιχείρηση/φορέας απασχόλησης………………………………………………..….(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)………………….. 

που εκπροσωπείται από τον/την……………………….. βεβαιώνει ότι σήμερα 

………....../.../21,  δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και θα απασχολήσει, 

αποζημιώσει και ασφαλίσει κατά επαγγελματικού κινδύνου (όπως ισχύει κάθε φορά), τον/τη 

φοιτητή/τρια ………………………..(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)………………………………….……… του ………………………., με 

Α.Μ.……………………, του Π.Σ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή για την 

πραγματοποίηση της Πρακτικής του Άσκησης (Π.Α) με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλε-

εργασία) και τις ΚΥΑ με ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06.11.2020 και ΦΕΚ 5525/τ.Β’/28.11.2020 και 

επιπλέον, με βάσει την υπ’ αριθμόν 383/10-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου, Παροχή 

πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4899). 

Η Ειδική σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση που υπεγράφη μεταξύ του νόμιμου 

εκπροσώπου του φορέα υποδοχής, του Πρόεδρου του Συμβουλίου Ένταξης του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του/της φοιτητή/τριας  ………………………………..του 

……………………Α.Μ……….…με έναρξη της Πρακτικής Άσκησης την .…/…../20….., 

λόγω των περιοριστικών μέτρων της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 4899)  ανεστάλη η εκπόνηση της πρακτική άσκηση με φυσική 

παρουσία την …../…../202…  

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. 380/7.11.2020 εγγράφου και των πρόσθετων διευκρινίσεων του υπ' 

αριθ. 383/10.11.2020 εγγράφου του Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, όπου 

διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο 

προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου με μεθόδους εξ αποστάσεως υπό προϋποθέσεις, 

λόγω της ποικιλομορφίας των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και της ιδιαιτερότητας του 

αντικειμένου κάθε πρακτικής άσκησης, δηλώνουμε ότι συναινούμε  για την συνέχιση της 

συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως, καθώς βεβαιώνουμε ότι 

ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1. η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης του εν λόγω φοιτητή/τριας στις 

υποδομές του φορέα υποδοχής επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως 

διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπολείπεται σε καμία περίπτωση της ποιότητας της δια ζώσης, 

https://www.taxheaven.gr/circulars/34754/380-7-11-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34754/380-7-11-2020


2. ο σκοπός διεξαγωγής της και το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται, ελέγχεται, 

επαληθεύεται μέσω της επίβλεψης του φοιτητή/τριας  από το φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπόνησης  Π.Α,  

3. εφαρμόζονται οι όροι που ορίζονται στην με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (Β  4899) και στην με αριθμ. 17312/Δ9. 506/4.5.20 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες καθορίζουν τα ειδικότερα 

μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας, 

4. η δραστηριότητα του φορέα υποδοχής δεν έχει ανασταλεί με κρατική εντολή. 

5. o/η ασκούμενος/η επιστρέφει στη δια ζώσης εκπόνηση της Π.Α στο φορέα υποδοχής όταν 

αυτό  καταστεί δυνατό, δηλαδή όταν αρθεί η αναστολή της δια ζώσης Π.Α. 

 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμφωνούμε ότι η πρακτική άσκηση του/της φοιτητή/τριας 

………………………………………………………….. δύναται να συνεχίσει με μεθόδους εξ 

αποστάσεως από την …./…/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Φορέα Υποδοχής (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 


