
Δ.ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 

1 από 2 

 

1)  ΔΝΑΡΞΗ  ΠΡΑΚΣΙΚH ΑΚΗΗ 

-   Η  Έλαξμε ηεο  Πξαθηηθήο Άζθεζεο  πξαγκαηνπνηείηαη   θάζε κήλα  1η και 15
η
   

 -  Τα  δηθαηνινγεηηθά  πνπ απαηηνύληαη γηα  ηελ  έλαξμε ηεο  Πξαθηηθήο  Άζθεζεο:    

1.  Αίηηζη    έναπξηρ  Ππακηικήρ  Άζκηζηρ  
 (ζπκπιεξώλεηαη  από  ηνλ    θαηαξηηδόκελν)    
                                                                     
2.  Βεβαίυζη  Δπγοδόηη για  ηην έναπξη ηηρ  Ππακηικήρ  Άζκηζηρ                               
  (ζπκπιεξώλεηαη  από  ηνλ   Δξγνδόηε)                         
                                                
3. Φυηοανηίγπαθο  ηαςηόηηηαρ   ηνπ  θαηαξηηδνκέλνπ 
 
4.  Ένηςπο ή   ένηςπα   όπνπ  αλαγξάθεηαη ο Α.Φ.Μ. και  Γ.Ο.Τ. ( π.ρ.     
    απόδνζε ΑΦΜ  ή αληίγξαθν  ηνπ  ΤΑΧΙSNET) ,  ο  Α.Μ.Κ.Α και ο  Απιθμόρ    
   Μηηπώος  ΙΚΑ  ηνπ  θαηαξηηδνκέλνπ (π.ρ. απνγξαθηθό δειηίν  ηνπ  ΙΚΑ) 
 
5. Τν βιβλίο Ππακηικήρ  Άζκηζηρ 
    ( Η εθηύπωζε  θαη ε βηβιηνδεζία  πξαγκαηνπνηνύληαη  κε  ηελ  επζύλε  ηνπ 
       Καηαξηηδόκελνπ) 

 Η θαηάζεζε  ηωλ  δηθαηνινγεηηθώλ   γίλεηαη  ζην Γ.Ι.Δ.Κ.  ηνπιάρηζηνλ              
4  ημέπερ    ππιν  ηην  έναπξη  ηεο Πξαθηηθήο  Άζθεζεο               

 Σε  πεξίπηωζε  πνπ   ε  Π.Α.  ζα πξαγκαηνπνηεζεί   εκηόρ Αηηικήρ    ηα   
δηθαηνινγεηηθά  θαηαηίζεληαη από  ηνλ  θαηαξηηδόκελν ζην Γ.Ι.Δ.Κ.   
ηοςλάσιζηον 1 εβδομάδα ππιν  ηην έναπξη  ηηρ  Π.Α. 

 Μεηά  ηελ  θαηάζεζε  ηωλ  δηθαηνινγεηηθώλ   ζην Γ.Ι.Δ.Κ.   εθδίδεηαη ε  
Απόθαζη   Έγκπιζηρ   ηηρ  Π.Α. θαη  ν  θαηαξηηδόκελνο μεθηλάεη  ηελ Π.Α. 

 

 

2)  ΛΗΞΗ  ΠΡΑΚΣΙΚH ΑΚΗΗ 

Μεηά  ηελ  ιήμε ηεο  Πξαθηηθήο Άζθεζεο νη  αζθνύκελνη  πξνζθνκίδνπλ ζην     
Γ.Ι.Δ.Κ. ηα παξαθάηω :  

  1. Βεβαίυζη  Δπγοδόηη για  ηη  λήξη  ηηρ  Ππακηικήρ  Άζκηζηρ    
       (ζπκπιεξώλεηαη  από  ηνλ   Δξγνδόηε)              
                                                           
 2. Τν  Βιβλίο  Ππακηικήρ  Άζκηζηρ    
     (ζπκπιεξωκέλν από  ηνλ Αζθνύκελν θαη ππνγεγξακκέλν – ζθξαγηζκέλν   
     από ηνλ  εξγνδόηε)                                                                
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3)   AΠΑΛΛΑΓΗ  ΠΡΑΚΣΙΚH  ΑΚΗΗ  

Οη ζπνπδαζηέο ηωλ Ι.Δ.Κ. πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη: 

1. Τνπιάρηζηνλ 120 εκεξνκίζζηα ζηελ εηδηθόηεηα πνπ εγγξάθνληαη, 
απαλλάζζονηαι, εθόζον ηο επιθςμούν, κε ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Άξ.8 
ηνπ Ν.1599/96, από ηελ ππνρξέωζε θνίηεζεο ηνπ Δμακήλνπ Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο θαη ηνπο απνλέκεηαη ε Βεβαίωζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
(Β.Δ.Κ.) κε ηελ νινθιήξωζε ηωλ ηεζζάξωλ εμακήλωλ θνίηεζεο. 

2. Τνπιάρηζηνλ 40 εκεξνκίζζηα ζηελ εηδηθόηεηα πνπ εγγξάθνληαη, 
πποζμεηπούνηαι εθόζον ηο επιθςμούν,ζην ρξόλν ηεο Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο ή Μαζεηείαο, κε ππεύζπλε δήιωζε ηνπ ηνπ Άξ.8 ηνπ Ν.1599/96. 

 

Σπγθεθξηκέλα: 

1. Τπεύθςνη Γήλυζη (είηε γηα απαιιαγή από ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ιόγω 
πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαθνύο κε ηελ εηδηθόηεηα θαηάξηηζεο εξγαζίαο 120 ή 
θαη πεξηζζόηεξωλ εκεξνκηζζίωλ είηε γηα πξνζκέηξεζε 40 θαη άλω 
εκεξνκηζζίωλ εξγαζίαο ζπλαθνύο κε ηελ εηδηθόηεηα θαηάξηηζεο ζην 
ζπλνιηθό ρξόλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο). 

2. Βεβαίυζη Δπγοδόηη πνπ λα πξνζδηνξίδεη: ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο, ην ζύλνιν ηωλ εκεξώλ εξγαζίαο, ηελ 
εηδηθόηεηα θαη ην αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα απαζρόιεζεο ηνπ 
εξγαδόκελνπ. 

3. Βεβαίυζη Ι.Κ.Α. πνπ λα πξνθύπηεη ν εξγνδόηεο, ην ζύλνιν ηωλ 
δειωκέλωλ εκεξώλ απαζρόιεζεο θαη ε ζρεηηθή εηδηθόηεηα εξγαδόκελνπ. 

4. ύμβαζη επγαζίαρ (πξναηξεηηθά) 
5. Δ3Δνιαίο Ένηςπο Αναγγελίαρ Ππόζλητηρ ζηνλ ΟΑΔΓ (από Δξγάλε). 

Γηα πεξηπηώζεηο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Δξγάλε, ζύκβαζε 
κε απόδεημε αλαγγειίαο από ηνλ ΟΑΔΓ (πξναηξεηηθά). 

Μεηά ηνλ έιεγρν ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ ζα εθδνζεί Βεβαίωζε 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, πνπ δίλεη ην δηθαίωκα ζηνλ θαηαξηηδόκελν 
ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 

 

 


