ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΑ
Έπειτα από νέες οδηγίες που λάβαμε για την εκπόνηση της ΠΑ σας γνωρίζουμε ότι
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4763/2020 "Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να
πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η
περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα
από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του
τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να
ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του
τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης".
Α. Δεδομένου ότι σε όλους τους οδηγούς σπουδών όλων των ειδικοτήτων του 1ου
έτους που λειτουργούν στο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων προβλέπεται ότι η ΠΑ τους μπορεί να
ξεκινήσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Β' Εξαμήνου Σπουδών, επάγεται ότι
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.
Β. Για τους σπουδαστές όλων των Ειδικοτήτων του Δ' Εξαμήνου επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
1. Οι σπουδαστές του Δ' Εξαμήνου οι οποίοι είχαν ενεργή ΠΑ στις 9 Νοεμβρίου 2020,
η οποία ανεστάλη λόγω της επιβολής μέτρων προστασίας από τον Covid-19 μπορούν
να τη συνεχίσουν από τη Δευτέρα 17-05-2021, ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ ΕΚ ΝΕΟΥ: i. τη
Βεβαίωση Εργοδότη συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον
φορέα και ii. Αίτηση (link) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον σπουδαστή (τα
έγγραφα αυτά μπορούν να τα ζητήσουν από τον κ. Θανασιά Χρήστο στη Γραμματεία
του ΔΙΕΚ), ώστε να εκδοθεί νέα Απόφαση του Διευθυντή του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων. Οι
εργοδότες θα πρέπει να τροποποιήσουν κατάλληλα την ημερομηνία λήξης της ΠΑ στο
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θέτοντας τη νέα ημερομηνία λήξης της σύμφωνα με το υπόλοιπο που
απαιτείται για την ολοκλήρωσή της.
2. Την ίδια διαδικασία οφείλουν να ακολουθήσουν και οι σπουδαστές του Δ' Εξαμήνου
οι οποίοι είτε δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την ΠΑ τους είτε έχουν ήδη ολοκληρώσει
μόνο ένα μέρος της πριν την επιβολή των μέτρων προστασίας από τον Covid-19 και

δίχως αυτή να έχει διακοπεί στις 9 Νοεμβρίου 2020. Έτσι, μπορούν να ξεκινήσουν ή
να ολοκληρώσουν την ΠΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΔΙΕΚ από την
1η ή τη 15η Ιουνίου 2021 (και από κάθε 1η και κάθε 15η κάθε μήνα εφεξής).
Γ. Επιπλέον, τίθενται και οι ακόλουθοι περιορισμοί:
1. Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης κατά του Covid-19,
όπως αυτά προβλέπονται στην Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020 (Β' 4810) ΚΥΑ (link),
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και
2. Θα πρέπει να διενεργείται τόσο από τους πρακτικά ασκούμενους όσο και από τους
Εκπαιδευτές τους στον φορέα υποδοχής της ΠΑ αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test)
τουλάχιστο μία φορά την εβδομάδα (σύμφωνα και με τις 1. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696 - (Β
1903) (link) και 2. Δ1α/ΓΠ.οικ./29922 - (Β' 1944) (link)), το αποτέλεσμα του οποίου
πρέπει να είναι αρνητικό. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το
αποτέλεσμα του τεστ σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και να το επιδεικνύουν, όποτε
τους ζητηθεί.

Τέλος, παρακαλούμε για όποια πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση να
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους:
Α. κ. Θανασιά Χρήστο, Διοικητικό υπάλληλο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, υπεύθυνο ΠΑ και
Β. κ. Μποζιάρη Βασίλη, Υδντή ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, Υπεύθυνο Γραφείου
Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας.
είτε τηλεφωνικά στο 2651041319 είτε
με email στο grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr.
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