
ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΣΘΖΟΜΕΝΟΤ/ΝΕ 
 ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΦΟΘΣΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΘΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ 

Δ.ΘΕΚ ΕΤΟΜΟΤ 

 

Γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ εμακήλνπ θνίηεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Γ.ΙΔΚ Δπόζκνπ ηζρύνπλ ηα 

αθόινπζα: 

1) Σνπιάρηζηνλ Πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο νη θαηαξηηδόκελνη 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάηω έγγξαθα: 1.Αίηεζε καηαρηιδόμενοσ,2.Βεβαίωζε Δργοδόηε,  

3.Βεβαίωζε ΑΜΑ, 4.Βεβαίωζε ΑΦΜ, 5.Βεβαίωζε ΑΜΚΑ, 6.Φωηοησπία ηασηόηεηας,7. Φωηοησπία 

Δ1,8.Υπ.Γήλωζε καηαρηιδόμενοσ,9. Υπ.Γήλωζε καηαρηιδόμενοσ,  ώζηε ην αξκόδην Γξαθείν ηνπ 

Γ.ΙΔΚ λα πξνβεί ζηελ θαηαρώξηζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ ζρεηηθώλ κε ηελ αζθάιηζε 

ζην ΙΚΑ γηα ηελ πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ζην ρώξν εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Π.Α, από ην 

ΙΝΔΓΙΒΙΜ.  

 

2) Σελ ίδηα εκέξα πνπ θαηαζέηεη αίηεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ν θαηαξηηδόκελνο 

νθείιεη λα απνζηείιεη επηβεβαηωηηθό email πξνο ην Γ.ΙΔΚ Δπόζκνπ (iekevosmou2014@gmail.com) 

κε ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εξγνδόηε:  

i. αθξηβήο δηεύζπλζε 

ii. εκέξεο /ωξάξην απαζρόιεζεο  

iii. ηειέθωλα θηλεηό - ζηαζεξό 

ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ν ηειεθωληθόο θαη επηηόπηνο έιεγρνο από ηνπο επόπηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.   

 

3)  Οη θαηαξηηδόκελνη Πξαθηηθά Αζθνύκελνη είλαη απαξαίηεην λα πξνζέξρνληαη ζην ρώξν ηνπ ΔΘΕΚ 

γηα ζπλάληεζε κε ηνπο επόπηεο Πξαθηηθήο, γηα  ελεκέξωζε θαη νδεγίεο ζωζηήο ζπκπιήξωζεο ηνπ 

βηβιίνπ Πξαθηηθήο θαηά ηηο αθόινπζεο πεξηόδνπο: 

α) Μηα εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

β) Με ηελ ιήμε θάζε κήλα Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Οη παξαπάλω ζπλαληήζεηο κε ηνπο επόπηεο Πξαθηηθήο είλαη ππνρξεωηηθέο θαη ζε πεξίπηωζε 

απνπζίαο ζα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν δηαθνπήο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ωο κε γελόκελεο.  

 

4) ε πεξίπηωζε δηαθνπήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ηειεθωληθή θαη 

ειεθηξνληθή επηθνηλωλία (κε απνζηνιή email) ηνπ θαηαξηηδόκελνπ κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζα πξέπεη νπωζδήπνηε λα πξνζθνκηζηνύλ ζην Γ.ΙΔΚ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ην πνιύ ζε 

10 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ δηαθνπή ώζηε λα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν ηκεκαηηθήο αλαγλώξηζεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

5) Μεηά ηελ ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο νη θαηαξηηδόκελνη ππνρξενύληαη ην πνιύ ζε 10 

εξγάζηκεο εκέξεο λα πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξωκέλν θαη ζθξαγηζκέλν ην βηβιίν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ηελ βεβαίωζε ηνπ εξγνδόηε θαη 2 έγρξωκεο θωηνγξαθίεο (ηύπνπ ηαπηόηεηαο ζε ραξηί 

καη).  

 

Με ηελ παξέιεπζε ηνπ ελ ιόγω ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηωλ 10 εκεξώλ ρωξίο ν θαηαξηηδόκελνο λα 

πξνζέιζεη ζην ΓΙΔΚ κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηαθνπή Πξαθηηθήο Άζθεζήο 

ηνπ, ρωξίο αλαγλώξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πηζαλώλ ωξώλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

 

ε θάζε πεξίπηωζε πξνβιήκαηνο (δηαθνπήο ή εκεξήζηαο απνπζίαο) από ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε νη 

θαηαξηηδόκελνη είλαη ππνρξεωκέλνη λα ελεκεξώζνπλ πξώηα ην αξκόδην Γξαθείν ηνπ Δ.ΘΕΚ Επόζκνπ 

κε email (iekevosmou2014@gmail.com) θαη ηειεθωληθά (2310700337) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ εξγνδόηε. 

 
 

ΗΜΕΡΕ ΚΑΘ ΩΡΕ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΓΡΑΦΕΘΟΤ ΠΡΑΚΣΘΚΗ ΑΚΗΗ 

ΣΡΘΣΗ – ΣΕΣΑΡΣΗ – ΠΕΜΠΣΗ 14:30 – 19:00 

 

Εθ ηεο Δηεπζύλζεωο ηνπ Δ.ΘΕΚ Επόζκνπ 
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