
Καλημέρα σας, σε απάντηση του ερωτήματος σας καθώς και αντίστοιχων  

ερωτημάτων  που έχουν τεθεί από άλλες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2 και Τμήματα Απασχόλησης 

των Περ/κων Δ/νσεων ) του ΟΑΕΔ  σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

α) ήταν υποχρεωτική η αναστολή διεξαγωγής πρακτικής άσκησης φοιτητών  σε 

φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια της αναστολής λειτουργίας 

i.των ΑΕΙ και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών και ii. των επιχειρήσεων όπου 

ασκούνται ή θα ασκούνταν (κατά το προηγούμενο 2μηνο) οι σπουδαστές, η οποία 

όμως δεν αναγγέλλονταν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

β) μετά την άρση της απαγόρευσης, η πρακτική άσκηση θα παραταθεί για ισόχρονο 

διάστημα. Επισημαίνεται ότι η ισόχρονη παράταση της πρακτικής είναι αυτόματη 

και δεν απαιτείται καμία διαπιστωτική πράξη ή ηλεκτρονική αναγγελία - 

ενημέρωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι 

σπουδαστές. 

  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,  δεν απαιτούνταν  από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες ασκούνταν οι σπουδαστές , να υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έντυπο αναστολής 

πρακτικής άσκησης , καθότι οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές (εφόσον δεν 

εργάζονταν σε άλλον εργοδότη μετά το πέρας του ωραρίου της πρακτικής άσκησης 

ή π.χ. το σαββατοκύριακο) δεν ελάμβαναν την αποζημίωση των 800 ευρώ (σύμφωνα 

και με τις σχετικές ΠΝΠ). Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις είχαν υποβάλει 

αναστολή της πρακτικής άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ , τότε θα πρέπει να αναγγείλουν 

εκ νέου την συνέχιση της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με ημερομηνία την επόμενη από την - εκ 

παραδρομής- αναγγελία της αναστολής π.χ.εάν είχαν δηλώσει ως ημερομηνία 

αναστολής την 12/3/2020 τότε θα αναγγείλουν την συνέχιση της πρακτικής με 

ημερομηνία 13/3/2020. Επίσης όσοι εργοδότες δεν είχαν προβεί σε καμία 

ενέργεια στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ να μην προβούν σε καμία ενέργεια καθότι η παράταση της 

πρακτικής άσκησης είναι αυτόματη.  

 

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η η ισόχρονη  παράταση της πρακτικής είναι αυτόματη 

και δεν απαιτείται καμμία διαπιστωτική πράξη ή ηλεκτρονική αναγγελία - 

ενημέρωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι 

σπουδαστές. 

 

με εκτίμηση ,  
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