
ε ςυνζχεια τθσ ΚΤΑ με αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (1699/ΦΕΚ Β΄/05-05-2020), που αφορά 

ςτθν  επανζναρξθ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικών δομών, θ οποία 

ςυμπεριλαμβάνει τα ΑΕΙ και ρυκμίηει κζματα επανζναρξθσ διεξαγωγισ πρακτικισ άςκθςθσ, 

εργαςτθριακών και κλινικών αςκιςεων, διενζργειασ εξετάςεων και λειτουργία των εςτιών 

για τουσ φοιτθτζσ  

ασ ενθμερώνουμε για τα εξισ: 

Η πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτών που είχαν ξεκινιςει τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ και 

διακόπθκε λόγω του COVID-19 δφναται να ξεκινιςει υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

 Οι ΦΤΠΑ ςτουσ οποίουσ διεξάγεται θ πρακτικι άςκθςθ δεν τελοφν ςε προςωρινι 

απαγόρευςθ λειτουργίασ  

 Η πρακτικι άςκθςθ ςτουσ ΦΤΠΑ κα υλοποιείται ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ 

όρουσ και κανόνεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, οι οποίοι ζχουν τεκεί ςε 

ιςχφ για τουσ εργαηομζνουσ κάκε φορζα 

 Ζχει υποβλθκεί το Ζντυπο Ε3.5 ΔΙΑΚΟΠΗ ςτθν ΕΡΓΑΝΗ, ςφμφωνα με τισ 

προθγοφμενεσ ανακοινώςεισ (και ζχει αποςταλεί ςτο αρμόδιο γραφείο πρακτικισ 

άςκθςθσ) 

 Ο ΦΤΠΑ κα απαςχολιςει με πλιρεσ ωράριο και με φυςικι παρουςία τον φοιτθτι 

(5ιμερο – 8ωρο) 

 Μπορεί να διαςφαλιςτεί ότι -τθρώντασ τισ οδθγίεσ για τθν διατιρθςθ τθσ δθμόςιασ 

υγείασ- κα υπογραφοφν οι ςυμβάςεισ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ (Φοιτθτισ, 

ΦΤΠΑ, Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Σμιματοσ, Ιδρυματικόσ Τπεφκυνοσ και Νόμιμοσ 

Εκπρόςωποσ ΠΑΔΑ) τουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν τθν επανζναρξθ τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ, ώςτε να υποβλθκεί θ νζα ζναρξθ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθν ΕΡΓΑΝΗ (θ νζα 

ζναρξθ ςτθν ΕΡΓΑΝΗ, πρζπει να αποςταλεί ςτο αρμόδιο γραφείο πρακτικισ 

άςκθςθσ) 

τθν περίπτωςθ που διαςφαλίηονται τα ανωτζρω: 

 Οι πρώτεσ διακζςιμεσ θμερομθνίεσ επανζναρξθσ πρακτικισ άςκθςθσ είναι οι: 

- 20/05/2020 

- 01/06/2020 

- 15/06/2020 

 Οι φοιτθτζσ κα επικοινωνιςουν με τον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο του κάκε Σμιματοσ 

για να δθλώςουν τθν επικυμία να ςυνεχίςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ 

 Εφόςον ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ςυμφωνεί με τθ ςυνζχιςθ τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ, κα αποςτζλλεται ςτο αρμόδιο γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ πίνακασ 

ανάκεςθσ με τθν προτεινόμενθ θμερομθνία ζναρξθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

 Η θμερομθνία λιξθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, κα υπολογίηεται από τθν αρμόδια 

Τπθρεςία του ΠΑΔΑ, με βάςθ το υπόλοιπο θμερών του κάκε φοιτθτι για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ του άςκθςθσ  

 Αφοφ τθρθκοφν οι νόμιμεσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ, κα αποςτζλλεται (μζςω του 

Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου) ςτον φοιτθτι θ ςφμβαςθ προσ υπογραφι 

 Αφοφ υπογραφεί θ ςφμβαςθ από τον φοιτθτι και τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του 

ΦΤΠΑ, κα διαβιβάηεται ςε ζντυπθ μορφι ςτον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο (κατόπιν 

επικοινωνίασ μαηί του) 



 Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ κάκε Σμιματοσ, κατόπιν ραντεβοφ, κα διαβιβάηει τισ 

υπογεγραμμζνεσ και από τον ίδιο ςυμβάςεισ ςτο αρμόδιο γραφείο πρακτικισ 

άςκθςθσ 

 Οι πλιρωσ υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ κα ςκανάρονται από τα ςτελζχθ του 

αρμόδιου γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ και κα αποςτζλλονται ςτον Επιςτθμονικό 

Τπεφκυνο κάκε Σμιματοσ 

 Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ςτθ ςυνζχεια κα αποςτζλλει τισ ςυμβάςεισ ςτουσ 

φοιτθτζσ, για να αναρτθκοφν εγκαίρωσ ςτθν ΕΡΓΑΝΗ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Απαγορεφεται θ προςζλευςθ των φοιτθτών ςτα Γραφεία Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Η διακίνθςθ των ςυμβάςεων κα γίνεται αποκλειςτικά από τουσ Επιςτθμονικοφσ 

Τπευκφνουσ των Σμθμάτων κατόπιν ραντεβοφ.  

ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΝΕΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ: Για τουσ φοιτθτζσ των οποίων είχε εγκρικεί θ πρακτικι 

άςκθςθ μζςω ΕΠΑ, αλλά λόγω του COVID-19 δεν πρόλαβαν να ξεκινιςουν, και για τουσ 

φοιτθτζσ που επικυμοφν να αλλάξουν ΦΤΠΑ κα βγει νζα ανακοίνωςθ, ωςτόςο πιο πικανι 

θμερομθνία ζναρξθσ κα είναι θ 01/06/2020. 

 

 

 


