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ΠΡΟΣ: - Τους  φοιτητές του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με ενεργή σύμβαση 

Πρακτικής Άσκησης, που τέθηκαν σε προσωρινή απαγόρευση 

λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 . 

-Τους Φορείς που απασχολούν πρακτικά τους ασκούμενους 
φοιτητές 

 

Θέμα: Επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών από 10/5/2021  

Σχετ.: Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 28259/ 7.5.2021 (ΦΕΚ Β’ 1866) 

 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 28503/ 8.5.2021 (ΦΕΚ Β’ 1872) 

Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

με φυσική παρουσία είναι σε αναστολή από τις 7.11.2020. Διενεργείται πρακτική άσκηση 

φοιτητών με μεθόδους εξ αποστάσεως, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με πρόσθετες 

διευκρινίσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 

383/10.11.2020, ΑΔΑ 91ΛΣ46ΜΤΛΗ-Δ65). 

Σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ από 10.5.2021 επιτρέπεται η πρακτική άσκηση φοιτητών με 

φυσική παρουσία στους φορείς πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα: 

α) Φοιτητές οι οποίοι διεξάγουν πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως μπορούν να συνεχίσουν την 

πρακτική τους άσκηση είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία. Ο τρόπος πρακτικής 

άσκησης (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη και του 

ασκούμενου. Δεν απαιτείται κοινοποίηση της συμφωνίας αυτής στο Συμβούλιο Ένταξης. 

β) Φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή της πρακτικής τους άσκησης μπορούν να 

ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση με φυσική παρουσία, με συμφωνία 

μεταξύ του εργοδότη και του ασκούμενου. Δεν απαιτείται κοινοποίηση της συμφωνίας αυτής 

στο Συμβούλιο Ένταξης. 

γ) Επισημαίνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών με φυσική παρουσία διέπεται από τις 

διατάξεις της Δ1α/Γ.Π.οικ.: 28259/ 7.5.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1866). 

δ) Συμβάσεις πρακτικής άσκησης που έχουν ανασταλεί ή δεν έχουν ξεκινήσει σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4899) παρατείνονται ισοχρόνως με 

το χρονικό διάστημα αναστολής ή καθυστέρησης έναρξης, έτσι ώστε η συνολική πραγματική 

διάρκεια πρακτικής άσκησης του φοιτητή να καλύπτει χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η διάρκεια 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών πιστοποιείται από τα νόμιμα παραστατικά ασφάλισης 
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(συμπλήρωση των 150 ασφαλιστικών ενσήμων Π.Α.) που συνυποβάλλονται στη γραμματεία 

του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωσή της. 

Επισημαίνεται ότι για την πρακτική άσκηση φοιτητών που χρηματοδοτείται από το 

ΕΣΠΑ θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

(https://praktiki.teiste.gr/?p=17412). 

 
 

O Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης 

 

Καθ. Νικόλαος Δέρκας 
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