
 
Οδηγίες Εφαρμογής Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης λόγου προσωρινής 

απαγόρευσης 

Αφορά τους φοιτητές/τριες με ενεργή σύμβαση Πρακτικής Άσκησης  που  τέθηκαν σε 
προσωρινή απαγόρευση. 
 
Σύμφωνα με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(Β΄783) επιβλήθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή 
απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία σε όλα τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 
έως και 24.3.2020. 
 Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό 
της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την 
ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα 
σπουδών των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ειδικών ρυθμίσεων στους 
επιμέρους Κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.20 (Β΄956) παρατάθηκε 
(ΦΕΚ Τεύχος Β΄1293/10.04.2020) η απαγόρευση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης 
των σπουδαστών και φοιτητών μέχρι την 10/05/2020. 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 (Β΄1699) οι φοιτητές των 
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και 
εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η Πρακτική 
Άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι 
έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα. 

 
Συμπερασματικά: 
1. Οι  φοιτητές/τριες, στους/στις οποίους/ες  ο Φορέας έχει κάνει αναστολή   της 

σύμβασης θέτοντας τους φοιτητές σε άδεια άνευ αποδοχών, συνεχίζουν την 
Πρακτική τους Άσκηση  μέχρι  την συμπλήρωση των 150 ασφαλιστικών 
ενσήμων. 

2. Οι  φοιτητές/τριες, στους/στις οποίους/ες ο Φορέας έχει κάνει διακοπή της 
σύμβασης στο πληροφοριακό σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει:  

 να προσκομίσουν νέα ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ φοιτητή/τριας για Πρακτική 
Άσκηση από τον φορέα, για χρονικό διάστημα ίσο με τα ασφαλιστικά ένσημα 
που υπολείπονται για την συμπλήρωση των 150.  

 να συνάψουν εκ νέου σύμβαση  
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