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ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ  

ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 

 

 

Α) ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο, πξνεγείηαη ε δεκνζηνπνίεζή ηεο ζηνπο θνηηεηέο 

ηνπ Τκήκαηνο. (Αλαθνηλώζεηο ζηνπο πίλαθεο ησλ Τκεκάησλ, αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο). Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αίηεζεο ησλ 

θνηηεηώλ (κέζσ ηνπ θάησζη ζπλδέζκνπ): 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8b

mkiM5yhn8/edit?usp=drive_web 

 

 

Β) ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ/ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Τα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο είλαη ηα θάησζη: 

 

1) Φσηνηππία ηνπ Γειηίνπ Ταπηόηεηαο  

 

2) Δθηύπσζε απνδεηθηηθνύ Α.Μ.Κ.Α. ηνπ θνηηεηή από Κ.Δ.Π. ή από ηνλ 

παξαθάησ ζύλδεζκν:  https://www.amka.gr 

 

3) Φσηνηππία ηνπ εληύπνπ ηεο έθδνζεο ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ θνηηεηή από ηελ 

αξκόδηα Γ.Ο.Υ.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web
https://www.amka.gr/
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4) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θνηηεηή ζηελ πξαθηηθή άζθεζε (ζηνλ ζύλδεζκν 

πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ) 

 

Η ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο είλαη σποτρεωηική γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ν 

θνηηεηήο ζηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε.  

 

5) Δθηύπσζε ηνπ Αξηζκνύ Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλνπ (Α.Μ.Α.) ή βεβαίσζε 

απνγξαθήο ζηνλ ΔΦΚΑ γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο. 

 

6) Σπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ θνηηεηή ην Έληππν 

«Δήλωζε Τραπεδικού Λογαριαζμού» (βλ. ζσνεμμένο σπόδειγμα), κε αξηζκό 

ΙΒΑΝ από νπνηαδήπνηε ηξάπεδα. Τν έληππν ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά 

από ηε θσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ή ηελ εθηύπσζε κέζσ 

e-banking, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο IBAN θαζώο θαη νη δηθαηνύρνη 

ηνπ ινγαξηαζκνύ (επηζεκαίλεηαη όηη γίλεηαη απνδεθηόο θαη ινγαξηαζκόο ζηνλ 

νπνίν ν θνηηεηήο δελ εκθαλίδεηαη απαξαίηεηα σο πξώηνο δηθαηνύρνο). 

 

 

Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

 

Δηδηθόηεξα ηα βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ έλαξμε θάζε θύθινπ πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη: 

 

ΦΟΗΣΖΣΔ 

 

1. Ηιεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο.  

 

2. Υπνβνιή ηεο ηππσκέλεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

εγγξάθσλ/δηθαηνινγεηηθώλ 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6  ζηνλ Δπηζηεκνληθά 

Υπεύζπλν (Δ.Υ.) ηνπ Τκήκαηνο. 
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

 

 

1. Αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ θνηηεηώλ θαη εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

βάζεη ησλ πξνηεηλόκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ Τκήκαηνο. 

 

2. Σπκπιήξσζε ηελ νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο θνηηεηώλ (ένησπο 7β – 

Ονομαζηική Καηάζηαζε Φοιηεηών για Εκηέλεζε Πρακηικής Άζκεζες), από 

ηνλ Δ.Υ. (βλ. ζσνεμμένο σπόδειγμα). 

 

3. Αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ έπεηηα από ηελ αμηνιόγεζε θαη ζύκθσλα 

κε ηελ ηήξεζε ησλ αξρώλ ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

(αλαγξαθή ΑΔΜ θαη όρη νλόκαηνο), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο θαη ζε 

πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ. Απνζηνιή ηνπ αλαξηεκέλνπ αξρείνπ ζην ΓΠΑ γηα 

λα αλέβεη θαη ζην site ηεο Πξαθηηθήο.  

 

4. Απνζηνιή ηεο ζπκπιεξσκέλεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ειεθηξνληθά ζην 

γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

πξαθηηθήο (νη εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ΔΛΚΔ).  

 

5. Απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ (ινγαξηαζκόο ΙΒΑΝ, θσηνηππία ΙΒΑΝ) ησλ 

θνηηεηώλ ζην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο 

 

6. Τα ζηνηρεία ηεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα 

αξρείν ην νπνίν ν ΔΛΚΔ ην αλαξηά άκεζα ζην ΓΙΑΥΓΔΙΑ. Πξηλ ηελ 

αλάξηεζή ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνπο Δ.Υ. γηα λα γίλεη 

επαλέιεγρνο θαη λα επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή θαη ηνπ θνξέα 

ππνδνρήο. 
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7. Απνζηνιή ηεο έληππεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ππνγεγξακκέλε από ηνλ 

Δ.Υ. ζην γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Κνκνηελή, ώζηε λα ιάβεη 

ππνγξαθή θαη από ηελ Υπεύζπλε ηεο Πξάμεο. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

γηα ηελ έληππε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε είλαη ε πξώηε εβδνκάδα κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

 

Δπιζημαίνεηαι όηη επεηδή νη πιεξσκέο γίλνληαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Πιεξσκώλ (ΔΑΠ) δελ ππάξρεη πεξηζώξην ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ. 

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΟΝ ΔΦΚΑ 

 

 Ο θάζε αζθνύκελνο πξνθεηκέλνπ λα απνγξαθεί ζηνλ ΔΦΚΑ πξνζθνκίδεη ν 

ίδηνο ζηνλ θνξέα ηελ θσηνηππία ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ζηελ νπνία 

επηπιένλ ζα γξάςεη ρεηξόγξαθα ηνλ ΑΜΚΑ θαη ηνλ ΑΦΜ ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

Δ.Υ. επηζπκεί λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ απνγξαθή ησλ αζθνπκέλσλ, ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη: 

 

o Ο Δ.Υ. πξνζθνκίδεη ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.) ηελ 

νλνκαζηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ήδε ζπληάμεη, καδί κε ηηο θσηνηππίεο ησλ 

δειηίσλ ηαπηόηεηαο ησλ θνηηεηώλ (κε αλαγξακκέλα ηα ζηνηρεία ΑΜΚΑ θαη 

ΑΦΜ).  

 

o Ο Δ.Φ.Κ.Α ειέγρεη πνηνη από ηνπο θνηηεηέο δελ δηαζέηνπλ Α.Μ.Α. θαη πξνρσξά 

ζηελ απνγξαθή ηνπο.  

 

o Ο Δ.Φ.Κ.Α., κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (πεξίπνπ κία εβδνκάδα έσο 10 

κέξεο), εηδνπνηεί ηνλ Δ.Υ. γηα λα παξαιάβεη ηηο βεβαηώζεηο απνγξαθήο 

άκεζα αζθαιηζκέλνπ δειαδή ηνλ  Α.Μ.Α. ησλ θνηηεηώλ. 
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ημειώνεηαι όηη ηα παξαπάλσ απνηεινύλ κηα γεληθή νδεγία θαζώο ε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη κεηαμύ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ ΔΦΚΑ. 

 

 

 

    

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Με ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν θάζε θνηηεηήο ιακβάλεη κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ δηεύζπλζε πνπ δήισζε, ην Απνγξαθηθό Γειηίν 

Δηζόδνπ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο ην Απνγξαθηθό Γειηίνπ Δμόδνπ. Η 

ζπκπιήξσζε ησλ δύν δειηίσλ από όινπο ηνπο θνηηεηέο είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

απαηηνύκελε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ θνηηεηώλ. Τα απνγξαθηθά δειηία εηζόδνπ θαη 

εμόδνπ πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δελ αμηνινγείηαη ην πεξηερόκελό 

ηνπο από ην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο. Κάζε απνγξαθηθό δειηίν απνζηέιιεηαη 

αλώλπκα ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ε επζύλε γηα ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ βαξύλεη πξνζσπηθά ηνλ θάζε θνηηεηή.  

 

Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΛΖΞΖ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

 

Με ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη θνηηεηέο πξνζθνκίδνπλ ζηνπο Δ.Υ. 

 ηηο βεβαηώζεηο πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη 

από ηνπο θνξείο ππνδνρήο(βλ. ζσνεμμένο σπόδειγμα). , 

 ην έληππν αμηνιόγεζεο ηνπο (βλ. ζσνεμμένο σπόδειγμα). 

 

Ο Δπηζηεκνληθά Υπεύζπλνο ζπγθεληξώλεη όια ηα παξαπάλσ θαη εθόζνλ 

ππνγξάςεη ηηο βεβαηώζεηο νινθιήξσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζθξαγηζηνύλ 

από ην Τκήκα, ηηο πξνσζεί ζην γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο καδί κε ηε Βεβαίσζε 

ηνπ Δ.Υ. θαη ζπλεκκέλε ηελ θαηάζηαζε ησλ θνηηεηώλ κε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ην 

ΑΔΜ ηνπο (βλ. ζσνεμμένο σπόδειγμα). 

Πξνηείλεηαη νη βεβαηώζεηο λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο από ηνπο Δ.Υ. ώζηε λα 

ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαη λα κεηώλνληαη έηζη ηα πεξηζώξηα ιάζνπο. Πξνζνρή πξέπεη 
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λα δνζεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε 

βεβαίσζε, ώζηε απηό λα ζπκθσλεί κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο νλνκαζηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο ζύκβαζεο. 

Τν κόλν πνπ πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν ρεηξόγξαθα ζηηο βεβαηώζεηο είλαη 

ε ππνγξαθή ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θνξέα θαζώο θαη ηνπ Δ.Υ.. Η βεβαίσζε 

νινθιήξσζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη κε ηε 

ζθξαγίδα ηνπ θνξέα θαη λα αλαγξάθεη ην όλνκα ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θνξέα ν 

νπνίνο πξνηίζεηαη λα ππνγξάςεη ην έγγξαθν. Τποτρεωηικό είλαη ε ππνγξαθή λα 

ηαπηίδεηαη κε πξόζσπν πνπ γξάθεη ην όλνκά ηνπ.  

Όηαλ ν θνξέαο είλαη ην ίδην ην Παλεπηζηήκην, ε ζηξνγγπιή ζθξαγίδα ζα πξέπεη 

λα κπαίλεη κία θνξά ζην κέζσ ηνπ εληύπνπ κεηαμύ ησλ δύν ππνγξαθώλ. 

 

Δ) ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ 

 

Παξαδνηέν γηα ηνπο επηζηεκνληθά ππεπζύλνπο ηεο πξάμεο απνηειεί ε Δηήζηα 

έθζεζε αμηνιόγεζεο εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (βλ. ζσνεμμένο σπόδειγμα). 

Οη Δηήζηεο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο εθαξκνγήο ππνβάιινληαη εληύπσο θαη 

ππνγεγξακκέλεο γηα όια ηα Τκήκαηα ηνλ Οθηώβξην.  

 

Σ) ΦΤΛΛΑ ΥΡΟΝΟΥΡΔΩΖ (timesheets) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο νη Δ.Υ. είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξώλνπλ 

ηα θύιια ρξνλνρξέσζεο (timesheets) ζηνλ θάησζη ζύλδεζκν ζύκθσλα κε ηηο ώξεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζή ηνπο: 

https://iw.rescom.duth.gr/intraworks/ 

 

Η εκπξόζεζκε ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά ζηνλ 

ηξέρνληα κήλα (κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα). Δθπξόζεζκα δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα παξέκβαζεο. Σπλνιηθά νη ώξεο (ζπκβαηηθέο + έξγα) δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλνπλ ηηο 8 ηελ εκέξα. Γελ πξέπεη λα δειώλνληαη ώξεο απαζρόιεζεο γηα ηα 

έξγα ΔΣΠΑ ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη ηηο αξγίεο. 

https://iw.rescom.duth.gr/intraworks/
Author
Cross-Out
Το διαγραμμένο κείμενο δεν αφορά τους ασκούμενους. 
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Οη ζπκβαηηθέο ώξεο ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγόηεξν 20/εβδνκάδα θαη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ην ιηγόηεξν ζε 3 εκέξεο. Γελ κπνξείηε λα δειώλεηε ζπκβαηηθέο 

ώξεο όηαλ ιείπεηε ζε ηαμίδη ή όηαλ έρεηε άδεηα από ην Τκήκα. Όηαλ κεηαθηλήζηε γηα 

έλα έξγν δελ κπνξείηε λα δειώζεηε ηηο ίδηεο ώξεο πνπ αθνξνύλ απαζρόιεζε ζε 

άιιν έξγν.  

Τέινο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ηνπ Intraworks 

κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θ. Λπκπεξάθε ζην ηει 2541079405 mail: 

glymper@rescom.duth.gr.  

Τα θύιια ρξνλνρξέσζεο γηα θάζε κήλα ζηέιλνληαη ζην γξαθείν Π.Α. 

ππνγεγξακκέλα από ηνπο δηθαηνύρνπο θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο, γηα λα ιάβνπλ 

ππνγξαθή από ηελ ππεύζπλε ηεο Πξάμεο θαη λα πξνσζεζνύλ ζηνλ ΔΛΚΔ. 

(Επιζσνάπηεηαι ο οδεγός για ηο intraworks) 

 

Ε) ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 

 

Σύκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε «Δζληθνί θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο 

δαπαλώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020» ΥΠΑΣΥΓ 

110427/ΔΥΘΥ/1020/1-11-2016 (ΦΔΚ Β΄ 3521), γηα λα θξηζνύλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο 

επηιέμηκε δαπάλε πξέπεη ην γξαθείν ΠΑ λα ιάβεη ηα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλώλ ην 

αξγόηεξν δέθα εκέξεο κεηά από ηελ επηζηξνθή ηνπ κεηαθηλνύκελνπ. Νόκηκα 

παξαζηαηηθά δαπαλώλ π.ρ. γηα ηα εηζηηήξηα απνηεινύλ νη απνδείμεηο πώιεζεο 

εηζηηεξίσλ. Όηαλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε απηνθίλεην, λόκηκα παξαζηαηηθά απνηεινύλ 

νη απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο θαπζίκσλ, νη απνδείμεηο ησλ δηνδίσλ θ.ν.θ. Δπίζεο 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαη από θσηνηππία ηνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο ηνπ 

δηθαηνύρνπ -νδεγνύ, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη Υ/Γ ηνπ 

κεηαθηλνύκελνπ. 

Πξηλ από θάζε κεηαθίλεζε, είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηεο εληνιήο 

κεηαθίλεζεο από ηνλ Υπεύζπλν Πξάμεο θαη ε έγθξηζή ηεο από ηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλώλ. Σπλεπώο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηαθηλνύκελσλ 

θνηηεηώλ ζην γξαθείν Π.Α. ην ίδην δηάζηεκα κε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ώζηε λα 

εγθξίλνληαη από ηε ίδηα ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΛΚΔ.   
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Θεσξνύληαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θνηηεηώλ όηαλ απηέο 

πξαγκαηνπνηνύληαη εθηόο ηεο έδξαο ηνπ ηδξύκαηνο θαη ηνπ ηόπνπ κόληκεο θαηνηθίαο 

ηνπ κεηαθηλνύκελνπ. Η δαπάλε αθνξά ζηελ θάιπςε µηαο κόλν κεηαθίλεζεο ησλ 

σθεινύκελσλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο από ηελ έδξα ηνπ Τκήκαηνο 

πξνο ηελ έδξα ηνπ θνξέα ππνδνρήο θαη µηαο κεηαθίλεζεο (επηζηξνθή) ησλ 

σθεινύκελσλ κε ην πέξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξνο ην Τκήκα ηνπο. Η θάιπςε 

δαπαλώλ διαμονής ησλ αζθνπκέλσλ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη κεηαθηλήζεηο γηα επνπηεία δελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο 

ζύκθσλα κε ηελ ΥΠΑΣΥΓ 110427/ΔΥΘΥ/1020 άξζξν 13 παξ.4 

 

Ζ) ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

 

 Σηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε σποτρεωηικά πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 

επσλπκία θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο γηα θάζε θνηηεηή. 

 Η απνζηνιή ηεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ζην γξαθείν Π.Α., ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ην αξγόηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε θύθινπ ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαξθήο ρξόλνο γηα ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο. Γηα ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην γξαθείν 

ΠΑ, δηόηη δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΔΛΚΔ.  

 Όια ηα έγγξαθα ησλ θνηηεηώλ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θσηνηππίεο θαη όρη 

πξσηόηππα, ηα θξαηάηε κέρξη ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο. Σην γξαθείν πξαθηηθήο δελ 

ζηέιλεηε ηίπνηα πιελ ησλ δειώζεσλ ΙΒΑΝ θαη ηε θσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ 

βηβιηαξίνπ.  

 Παξαθαινύκε λα ηεξείηε ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ησλ εληύπσλ θαη λα κελ 

ηα αιιάδεηε/ ηξνπνπνηείηε. 

 

 

 

Σηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 

 

Σο Γραθείο Πρακηικής Άζκηζης ηοσ Γ.Π.Θ. 


