
«Επανέναρξη της δια ζώσης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Χημείας  ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 

 
 
Η Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην αριθμ. 20/14.05.2021/ημέρα Παρασκευή, 
14.05.2021 και ώρα 11.00 π. μ., έκτακτη συνεδρίασή της και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4610/07.05.2019 σχετικά με «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. … και λοιπές 
διατάξεις» 

2. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 ΚΥΑ/ΦΕΚ 1944/τ. Β’/13.05.2021(σημείο 8), την αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/07.05.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1872/τ. Β’/08.05.2021) και την 
Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/07.05.2021 ΥΑ (ΦΕΚ 1866/τ. Β’/07.05.2021) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και 
λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

3. Το αριθμ. πρωτ. 469/13.05.2021 Υ.Σ. της κας Αν. Λαζαρίδου, Προέδρου της Επιτροπής Πρακτικής 
Άσκησης του Τμήματος 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
Α. Τη διενέργεια του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών του 
Τμήματος Χημείας, Σ.Θ.Ε., ΔΙ.ΠΑ.Ε., είτε αυτοί βρίσκονται ήδη σε εξ’ αποστάσεως πρακτική 
(τηλεργασία) είτε σε αναστολή πρακτικής, με φυσική παρουσία.  

Συγκεκριμένα: 
1.     Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τηλεργασία, μπορούν να επιστρέψουν στη δια ζώσης πρακτική 
άσκηση άμεσα, ήτοι από την επόμενη ημέρα της λήψης της απόφασης από τη Συνέλευση του Τμήματος 
και τη γνωστοποίησή της εγκριτικής απόφασης στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος. 

2.     Οι φοιτητές που βρίσκονται σε αναστολή, μπορούν να επιστρέψουν στη δια ζώσης πρακτική 
άσκηση άμεσα, ήτοι από την επόμενη ημέρα της λήψης της απόφασης από τη Συνέλευση του Τμήματος 
και τη γνωστοποίηση της απόφασης στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, χωρίς την υποχρέωση υπογραφής νέας σύμβασης, κάνοντας χρήση για παράταση της ισχύος 
της, της εγκριτικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Β. Οι φοιτητές του Τμήματος που θα διενεργήσουν στο εαρινό εξάμηνο  νέα πρακτική άσκηση για πρώτη 
φορά θα ασκηθούν δια ζώσης, με ημερομηνία έναρξης την 01.06.2021.  
 
Η δια ζώσης διενέργεια πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος θα γίνει με τους όρους που 
περιγράφονται στην αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/07.05.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1866/τ. 
Β’/07.05.2021) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. 
 
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος 
Τα μέλη 
Η Γραμματέας 
  
Ακριβές απόσπασμα  
Καβάλα, 17 Μαΐου 2021 
Η Γραμματέας της Συνέλευσης 

 
     Ιωαννίδου Ελισάβετ 


