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Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος
Θέµα: Πρακτική άσκηση φοιτητών
των
πουργού Παιδείας και Θρησκευμά
Σχετ: 117/ 17—03-2020 έγγραφο Υφυ
020 συνεδρίασή της
Επιτροπή στην αρίΘµ. 4/17-Ο3-2
Σας γνωρίζουμε ότι η Διοικούσα
αποφάσισε:
κών, όσο και των
κής άσκησης τόσο των προπτυχια
κτι
πρα
ς
ωγή
ξαγ
διε
της
λή
στο
1. Την ανα
υς τους φορείς
επιστημίου της Ελλάδος σε όλο
Παν
ύς
θνο
Διε
του
ών
τητ
φοι
ν
µεταπτυχιακώ
πρακτικής άσκησης που
έα, συµπεριλαµβανομένης της
του δημοσίου και ιδιωτικού τοµ
ΕΣΠΑ. Η διεξαγωγή της
χρηματοδοτούμενου προγράμματος
πραγματοποιείται μέσω του συγ
ευσης λειτουργίας των
πέρας της προσωρινής απαγόρ
το
ά
µετ
ς
ηση
άσκ
ς
τική
πρακ
απαγόρευσης
ίσο χρονικό διάστημα µε αυτό της
για
θεί
ατα
παρ
να
ι
ατα
δύν
ν
μίω
ς,
Πανεπιστη
ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτή
απαιτούμενου χρόνου για την
και έως τη συμπλήρωση του

γραµμα σπουδών.
σύ µφωνα με τα οριζόµενα στο πρό
εξαµήνου 2019-2020, µε
Πρακτικής Άσκησης του εαρινού
της
ς
ρξη
ένα
της
λή
στο
ανα
2. Την
επιστημίου της
, των φοιτητών του Διεθνούς Παν
2020
ου
ιλί
Απρ
1η
την
ρξη
ένα
α
ημεροµηνί
περιλαµβανομένης της
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συµ
Ελλάδος σε όλους τους φορείς του
τούμενου προγράμματος
οιείται μέσω του συγχρηµατοδο
πρακτικής άσκησης που πραγματοπ
την πρόληψη και την
ων μέτρων που λαµβάνονται για
ακτ
έκτ
των
η
λήξ
την
ι
µέχρ
,
ΕΣΠΑ
τον κορωνοϊό COVlD-19, .
προστασία του πληθυσμού από
Τμήματα για εφαρµογή
ικής εγκυκλίου του Υπουργείου στα
3. Tnv άμεση αποστολή της σχετ
Συν

α:

ργού
117/17-03-2020 έγγραφο Υφυπου
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η …ΡοεΔΡοΣ
Εσωτερική πως»…΄ :
Πρόεδρο Δ.Ε. Γραµματεία Δ.Ε.
Τµήµα Σπουδών

διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αρ. Πρωτ.: 4076302041343
Ημερομηνία: 18!3!2020

Μαρούσι,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
vnovprslo nAIAEIAz KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

17.03.2020

Ap. “pm 117

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Β.ΔΙΓΑΛΑΚΗ

Αρμοδίου για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ταχ. Δ/νση

: Α. Παπανδρέου 37,151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

τηλέφωνο

: 210-344 3534, 3537, 3539

FAX

: 210-344 3027

E-mail

: depminoffice@minedu.gov.gr

Π ΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

Θέµα: οδηγίες ως προς την εφαρμογή της µε αρ. πρωτ.Δ1α|ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 KYA (Β΄783) στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών.
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.|) της ηµεδαπής για το χρονικό
διάστηµα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Στο πλαίσιο αυτό και µε βάση τα συνολικότερα µέτρα τα οποία λαµβάνονται από την Πολιτεία, για όσο
χρονικό διάστηµα ισχύει η ανωτέρω προσωρινή απαγόρευση, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής
άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των µεταπτυχιακών Φοιτητών σε όλους τους Φορείς του
δημοσίου και ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται
µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος ΕΣΠΑ.
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..
Παρακαλούµε όπως ενηµερωθεί η διοικητική υπηρεσία κάθε Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρµοδιότητα την
υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των Φοιτητών, καθώς και οι Ιδρυµατικοί Υπεύθυνοι της Πρακτικής

Άσκησης κάθε Α.Ε.Ι., προκειµένου με τη σειρά τους να ενηµερώσουν για το περιεχόμενο του παρόντος
εγγράφου, αφενός τους φοιτητές, οι οποίοι είτε διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση, είτε
επρόκειτο να ξεκινήσουν στο διάστημα µέχρι τις 24.03.2020, και αφετέρου τους Φορείς υποδοχείς.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις με αριθµ. πρωτ. 113/12.3.2020 οδηγίες, οποιαδήποτε
διεκπεραίωση εγγράφων σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης πρέπει να γίνεται

αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικών µέσων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Οικονομικού Πανεπιστήµιου Αθηνών
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης
Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου
Παντείου Πανεπιστημίου
Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
Πανεπιστηµίου Κρήτης
Πολυτεχνείου Κρήτης
Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Ιόνιο Πανεπιστηµίου

. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

. Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
. Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας
. Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

.
.
.
.
.

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εσωτερική΄ διανοµή΄

1.
2.
3.

Γραφείο κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γραφείο Γενικού Γραµματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης

