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Διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης κατά το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20192020

ΠΡΟΣ
-Τους Προέδρους των
Τμημάτων
-Όλες τις Ακαδημαϊκές και
Υπηρεσιακές Μονάδες
του Α.Π.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην
συνεδρίασή της με αριθμό 3023/8-5-2020, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3341/1925 (ΦΕΚ 154/τ.Α´/22-06-1925) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν
Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον
Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του
Ν. 3108/1954.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.1 και 2, 13 παρ. 2 περ. στ΄ και λστ΄ και 14 παρ. 2 περ. δ΄ και στ΄ του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Την αριθμ. 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΦΕΚ 432/τ.ΥΟΔΔ/05-07-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ
809/τ.ΥΟΔΔ/03-10-2019) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
5. Την αριθμ. 164/3-9-2019 Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις αριθμ. 1757/17-09-2019 (ΑΔΑ:
6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ:
Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) Πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ.
για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
6. Την αριθμ. Φ. 1.231/Β1/425/25-08-2000 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/05-092000), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1562/τ.Β’/13-12-2002, ΦΕΚ 1517/τ.Β’/11-10-2004, ΦΕΚ
625/τ.Β’/18-05-2006 και ΦΕΚ 1552/τ.Β ́/23-04-2020) και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», (ΦΕΚ 90/ τ.
A’/01.05.2020).
8. Τις διατάξεις της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) με θέμα «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων,
σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και
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πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και
βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
9. Την με αριθμ. 113/12.03.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της με Αρ. Πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», με την οποία αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση σε σχολεία και υγειονομικές
μονάδες.
10. Την με αριθμ. 117/17.03.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
με θέμα «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με Αρ. Πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/ 10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783)
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών», με την οποία
αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση σε όλους τους Φορείς Υποδοχής (Δημόσιους και Ιδιωτικούς)
τουλάχιστον έως 24/3/2020 και σε περίπτωση παράτασης των μέτρων, επεκτείνεται και η εν λόγω
αναστολή.
11. Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 1 του ΦΕΚ 956/τ.Β’/21.03.2020, με το οποίο διευκρινίζεται η
αναστολή της Πρακτικής Άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.
12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΦΕΚ 1699/τ.B/05.05.2020, που ορίζει ότι: «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»
13. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που απαιτούν
άμεση έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
Aφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, και α) επειδή η Πρακτική Άσκηση των
φοιτητών/φοιτητριών των Τμημάτων του Α.Π.Θ. που έκαναν Πρακτική Άσκηση το Μάρτιο του 2020, σε
σχολεία και υγειονομικές μονάδες ανεστάλη από 11.3.2020 (Σχετ. 8 και 9) και για τους/τις
υπόλοιπους/πες φοιτητές/φοιτήτριες από 17.3.2020 (Σχετ. 10 και 11) β) επειδή δίνεται, υπό
προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης από 11.5.2020 (Σχετ. 12) και γ)
επειδή η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται αποκλειστικά στους χώρους του Φορέα Υποδοχής, συνεπώς δεν
πραγματοποιείται σε «ελεγχόμενους από το Πανεπιστήμιο χώρους», όπως τα αμφιθέατρα και τα
εργαστήρια,
αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει:
α) Τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από 11.5.2020,
βάσει θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε Τμήματος.
β) Για την περίπτωση τόσο της προαιρετικής όσο και της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης, αυτή
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη i) του Προέδρου
και του Επιστημονικά Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης/υπεύθυνου καθηγητή ή του Διευθυντού του
Μεταπτυχιακού και του υπεύθυνου καθηγητή, προκειμένου για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών 2ου
κύκλου, ii) του Φορέα Υποδοχής (που δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας) και iii) του
φοιτητή/τριας, 2. Εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους του Φορέα Υποδοχής.
γ) Στην περίπτωση της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης, όταν ένας φοιτητής/τρια βρίσκεται στο
στάδιο λήψης πτυχίου και για λόγους υγείας ή για προσωπικούς λόγους (πχ. συγκατοίκηση με άτομα που
ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου) αδυνατεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση, τότε με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικών μορφών
πραγματοποίησης και αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης (π.χ. βιβλιογραφική εργασία).
δ) Στην περίπτωση της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης, όταν ένας φοιτητής/τρια βρίσκεται στο
στάδιο λήψης πτυχίου, και το διάστημα μεταξύ έναρξης Πρακτικής Άσκησης και λήψης πτυχίου είναι
μικρότερο από τη θεσμοθετημένη διάρκεια Πρακτικής Άσκησης, τότε με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος να δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης με μικρότερο διάστημα
παρουσίας του φοιτητή/τρια στο Φορέα Υποδοχής και ταυτόχρονα συμπλήρωσης με κάποια μορφή
βιβλιογραφικής εργασίας, ώστε να αντισταθμιστεί ο χρόνος που «χάνεται».
Σημειώνεται ότι ειδικότερα για την περίπτωση της Πρακτικής Άσκησης επιδοτούμενης από το ΕΣΠΑ:
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1.

Πρέπει να ακολουθούνται τα χρονοδιαγράμματα για το κάθε Τμήμα, οι κανόνες που διέπουν την
πρόσκληση του προγράμματος, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους του εκάστοτε Φορέα
Υποδοχής.

2.

Αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη
των φοιτητών/φοιτητριών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση με εναλλακτικούς
τρόπους (όπως περιγράφεται στην παράγραφο γ), ακόμη και αν αυτή αναγνωριστεί από τη
Συνέλευση του Τμήματος.

3.

Συνεπάγεται ακόμη ότι δεν θα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αποζημίωση και η ασφαλιστική
κάλυψη των φοιτητών/φοιτητριών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μικρότερης
διάρκειας από τη θεσμοθετημένη (όπως περιγράφεται στην παράγραφο δ), ακόμη και αν αυτή
αναγνωριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

4.

Η Πρακτική Άσκηση στο Φορέα Υποδοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας το
πρόγραμμα παρουσίας των εργαζομένων του φορέα υποδοχής και συνεπώς φαίνεται να είναι
αποδεκτή η εκ περιτροπής παρουσία των φοιτητών στο Φορέα Υποδοχής, με τη συμπλήρωση των
υπόλοιπων ημερών με Πρακτική Άσκηση από το σπίτι (τηλεεργασία), όπως ακριβώς γίνεται και με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Σ’ αυτή την περίπτωση και μόνο για το διάστημα που ισχύουν τα
μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον των υπόλοιπων
παραδοτέων του Προγράμματος, πρόγραμμα παρουσίας και δραστηριοτήτων του φοιτητή/τριας
που θα συμπληρώνει και θα υπογράφει ο επόπτης του Φορέα Υποδοχής. Με τον τρόπο αυτό, θα
προσπαθήσουμε να διασφαλιστεί η συνολική αποζημίωση των φοιτητών.

Η Σύγκλητος προτείνει επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου
Πρακτικής Άσκησης/υπεύθυνου καθηγητή ή του Διευθυντού του Μεταπτυχιακού και του υπεύθυνου
καθηγητή, προκειμένου για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών 2ου κύκλου, να είναι αποδεκτή η
διενέργεια Πρακτικής Άσκησης με τη μορφή τηλεεργασίας, ακολουθώντας το πρόγραμμα παρουσίας του
Φορέα Υποδοχής, αν δηλαδή οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο Φορέα Υποδοχής σε αντικείμενο
σχετικό με την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου, εργάζονται με το σύστημα της τηλεεργασίας.
Σεβόμενοι τους κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με δεδομένο ότι η υγεία και η ασφάλεια
των φοιτητών/φοιτητριών είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν μπορεί παρά να αποτελούν το πρώτιστο
μέλημα για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και σκεπτόμενοι τις ανάγκες των φοιτητών για εκπλήρωση
των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων και επιστροφή στην κανονικότητα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να
δοθεί η δυνατότητα σε όποιους φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση,
ακολουθώντας και το πνεύμα του 12ου Σχετ.
Τέλος, η Σύγκλητος επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης με τις
παραπάνω προϋποθέσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, αποτελεί
πρακτική έκτακτης ανάγκης και σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει στο μέλλον τη
διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης με τους όρους και τους κανόνες που την διέπουν.
Εσωτερική διανομή
-Γραμματεία Συγκλήτου

Ο Πρύτανης
(υπογραφή)*

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

*Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο
που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας
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