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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ « ΕΡΓΑΝΗ» 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 

έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» ορίζει ότι, αναφορικά με τα ΑΕΙ, 

αναστέλλεται σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διεξάγεται με 

φυσική παρουσία φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των 

Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης.  

  Επιπλέον, η με αριθμ. 383/10.11.2020 Εγκύκλιο του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη 

«Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 4899) σχετικά με 

τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών» διευκρινίζει ότι είναι δυνατή η 

συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α' 

και β' κύκλου με μεθόδους εξ αποστάσεως 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και κατόπιν συνεννόησης με την Ομάδα 

Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
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1.      Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εξ 

αποστάσεως  δεν προβαίνετε σε καμία ενέργεια στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

Όταν επιτραπεί εκ νέου η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, σε περίπτωση 

που αυτή επεκταθεί χρονικά, ο φορέας υποδοχής υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έντυπο 

Ε3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης 

Σπουδαστών Φοιτητών/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ως προς την ημερομηνία λήξης της 

πρακτικής άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται: 

α) να προστεθεί στο πεδίο «παρατηρήσεις» επέκταση της χρονικής περιόδου 

πρακτικής άσκησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID 19  

β) να επισυναφθεί η επικαιροποιημένη σύμβαση πρακτικής άσκησης ή η 

εγκριτική απόφαση του ιδρύματος (ως προς τις νέες ημερομηνίες). 

2.      Σε περίπτωση που το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης επιτρέπει τη 

διεξαγωγή τής εξ αποστάσεως, δεν προβαίνετε σε καμία ενέργεια στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

Σας επισημαίνουμε ότι το έντυπο Ε4.1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

αφορά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου στο εν 

λόγω έντυπο δεν συμπεριλαμβάνονται πρακτικά ασκούμενοι.  

3.      Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης,  

➢ ο πρώτος φορέας θα υποβάλλει το έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» έντυπο Ε 3.5. 

Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης 

Σπουδαστών Φοιτητών/Διακοπή και  

➢ ο δεύτερος φορέας θα υποβάλλει αντίστοιχα το έντυπο Ε 3.5. Αναγγελία 

Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Σπουδαστών, 

επισυνάπτοντας τη σύμβαση πρακτικής άσκησης ή την αντίστοιχη 

εγκριτική απόφαση του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

4.      Σε περίπτωση που ακυρωθεί η πρακτική άσκηση αυτή την περίοδο, λόγω των 

μέτρων και νέα έναρξη εκ νέου της Πρακτικής Άσκησης (χωρίς δηλαδή να λογιστεί 

καθόλου το διάστημα που ήδη έχει γίνει Πρακτική Άσκηση) τότε ο Φορέας Υποδοχής 
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υποβάλει Ε3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης 

Σπουδαστών Φοιτητών/ΔΙΑΚΟΠΗ και όταν γίνει νέα έναρξη θα υποβάλει Ε3.5. Ενιαίο 

Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Φοιτητών 

με τις νέες ημερομηνίες και επισυνάπτοντας τη νέα σύμβαση ή εγκριτική απόφαση.  

5.      Τέλος, σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής λόγω των έκτακτων μέτρων  έχει 

υποβάλει εκ παραδρομής έντυπο λήξης της πρακτικής άσκησης  λόγω έκτακτων 

μέτρων πρόληψης εξάπλωσης κορωνοϊου COVID 19, πρέπει να υποβάλει στο ΠΣ 

«ΕΡΓΑΝΗ» εκ νέου το έντυπο Ε3.5. Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητών/Σπουδαστών. Στο εν λόγω έντυπο, ο φορέας υποδοχής θα 

δηλώσει ως πρώτη μέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης την επομένη της 

καταχώρησης του εντύπου λήξης καθώς οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης τελούσαν 

σε αναστολή. Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται:  

α) να προστεθεί στο πεδίο «παρατηρήσεις» επανυποβολή λόγω έκτακτων 

μέτρων COVID 19 

β) να επισυναφθεί η επικαιροποιημένη σύμβαση πρακτικής άσκησης ή η 

εγκριτική απόφαση του ιδρύματος (ως προς τις νέες ημερομηνίες). 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  

1.  Σε καθημερινή βάση, ηλεκτρονικά μέσω email  στέλνοντας μήνυμα στο 
intern@hua.gr. 

2. Τηλεφωνικά από  Δευτέρα έως  Παρασκευή ώρες 11:00-15:00 καλώντας στο 
210 9549222 - 223. 

 
Δρ. Ε. Ανδρικοπούλου, Ε.ΔΙ.Π., υπεύθυνη Υποστήριξης Γραφείου Π.Α. 

Κ. Φουρίκος, υπεύθυνος Διοικητικής-Γραμματειακής Υποστήριξης Γραφείου Π.Α. 
http://praktiki.hua.gr/ 
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