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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αθήνα, 19-06-2020
Α.Π.: 1019

ΑΠΟΦΑΣΗ σχετικά με την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Εξαιτίας των αποφάσεων με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783),
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 ΚΥΑ (Β΄956) και ΦΕΚ 1293/10-04-2020, ανεστάλη
η πρακτική άσκηση των φοιτητών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των
μέτρων πρόληψης έναντι κορονοϊού SARS-CoV-2, έως 10/05/2020 (ΦΕΚ 1699/5-052020).
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1935, 20/5/2020, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της
πρακτικής άσκησης.
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 10ης -06-2020, σύμφωνα με
την ΥΑ υπ' αριθμ. 59181/Ζ1, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1935, 20/5/2020, Τεύχος
Β, αποφασίζει την παράταση της χρονικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης πέραν
της ημερομηνίας λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας αυτής, ήτοι έως
31.12.2020, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής και του
φοιτητή/τριας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ισχύουσα νομοθεσία:
α) στην υπ’ αριθμ. 17312/Δ9. 506/ 4.5.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Μέτρα για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης
του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων», δυνάμει
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της οποίας ρυθμίστηκαν τα ειδικότερα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς
του κορωνοϊού, τα οποία τηρούν οι φορείς υποδοχής απασχόλησης/επιχειρήσεις
β) 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, (5/5/2020 Τεύχος Β,
ΦΕΚ 1699)
γ) Σε όλους τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, (ΦΕΚ 1935, 20/5/2020,
Τεύχος Β,) όπου διεξάγεται πρακτική άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων
σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας και οι
κανόνες ασφαλείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που έχουν τεθεί σε ισχύ
για τους εργαζόμενους κάθε φορέα σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.
29114/10.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1780). Εφόσον για κάποιους από
τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στους οποίους διεξάγεται πρακτική
άσκηση έχουν εκδοθεί αποφάσεις δυνάμει των οποίων ορίζονται ειδικότερα μέτρα
και κανόνες ασφαλείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εφαρμόζονται οι εν
λόγω αποφάσεις.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ
ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 59181/Ζ1, Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1935, 20/5/2020,
ΤΕΥΧΟΣ Β
Ο εκτελών χρέη Προέδρου,
Αναπληρωτής Πρόεδρος
* (υπογραφή)
Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος

*(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος)

