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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Θέμα: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899), σχετικά με τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των
καταρτιζομένων στα ΙΕΚ.
Σχετ: Κ1/152450/09-11-2020
Μετά από υποβολή σχετικών ερωτημάτων, ως προς την εφαρμογή της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δυνάμει της οποίας ορίστηκαν τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και ορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των δομών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ από τις 7
Νοεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020, διευκρινίζονται τα παρακάτω, σχετικά με το ζήτημα της
πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα:
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
διεξάγεται υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών δομών. Η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των
καταρτιζομένων είναι δυνατή με μεθόδους εξ αποστάσεως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους
εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.
2. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται.
3. Εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των πρακτικά ασκούμενων καθ’ όλη τη διάρκεια εξ
αποστάσεως διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.
Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει εάν δύναται η πρακτική
άσκηση να διεξαχθεί με τηλεργασία.

Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως ισχύει
αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που ορίζει η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν
παράταση της ισχύος της. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υπάρχει
συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών (καταρτιζόμενος, φορέας πρακτικής και εκπαιδευτική
δομή).
Διά του παρόντος, καλούνται οι εκπαιδευτικές δομές να ενημερώσουν σχετικά τους
καταρτιζόμενους και τους φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Βούτσινος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ
3. ΚΟΛΛΕΓΙΑ
4. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
5. ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΕΚ & ΔΒΜ
3. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

