
Ενημέρωση για το κλείσιμο της πρακτικής σας άσκησης

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής  Άσκησης οι φοιτητές πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον 
επόπτη της για να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο επόπτης είναι ένα μέλος του 
προσωπικού του τμήματος. Κατάλογο αντιστοίχισης ασκουμένων και εποπτών θα βρείτε στο ίδιο 
σημείο που βρήκατε και αυτό το αρχείο που διαβάζετε. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνείστε με τον επόπτη της πρακτικής σας άσκησης .

Εφ’ όσον δεν καθίστασθε άμεσα πτυχιούχοι, συγκεντρώστε και καταθέστε στον επόπτη όλα μαζί τα 
ακόλουθα παραστατικά: 

(Π.Α. =  Πρακτική 'Ασκηση) (Φ.Α.=Φορέας Απασχόλησης)

1. Το Βιβλιάριο Πρακτικής 'Ασκησης. επιμελώς συμπληρωμένο – υπογεγραμμένο όσον αφορά στα  
πεδία που συμπληρώνονται: 
Α) από το Φοιτητή 
 Προσωπικά Στοιχεία (σελ. 3, βιβλιαρίου ΠΑ) και Στοιχεία Φορέα Απασχόλησης και Ημερομηνίες  

έναρξης και λήξης Π.Α. (σελ. 3, βιβλιαρίου ΠΑ), 
 Εβδομαδιαίο ημερολόγιο (σελ. 8-13 βιβλιαρίου ΠΑ, (Προσοχή να υπογράφει ο Εκπαιδευτής σε  

κάθε σελίδα) 
 Γενικότερες Σημειώσεις και Παρατηρήσεις του Ασκούμενου Φοιτητή, (σελ. 16, βιβλιαρίου ΠΑ) 
 Φύλο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης (σελ. 20-25) το συμπληρώνετε αλλά θα το δούμε και μαζί  

και
 Έκθεση Αυτοαξιολόγησης της ΠΑ από τον Ασκούμενο Φοιτητή (σελ. 29-32, βιβλιαρίου ΠΑ).

Β)   από το Φορέα Απασχόλησης (Φ.Α). 
 Έκθεση Φ.Α. (σελ. 17, βιβλιαρίου ΠΑ), Υπογραφή & Σφραγίδα Φ.Α. (σελ. 17, βιβλιαρίου ΠΑ).

2. Βεβαίωση Ενσήμων από το ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) για όλη τη περίοδο Π.Α., δηλαδή, (6 Χ 25 = 150 ένσημα). 
Δεν θα γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις του εργοδότη, οπότε θα πρέπει να περιμένετε τον επόμενο 
μήνα μετά την λήξη τη ΠΑ, ώστε να πάρετε βεβαίωση όπου θα φαίνονται και τα ένσημα του 
τελευταίου μήνα της ΠΑ.

3. Βεβαίωση Πραγματοποίησης – Ολοκλήρωσης Π.Α. από το Φορέα Απασχόλησης
(δείτε παρακάτω).

4. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών σχετικά με την ολοκλήρωση της ΠΑ.
(δείτε παρακάτω).

 
Υποδείγματα για τα παραστατικά 3. και 4. θα βρείτε στην κατάδειξη
Έγγραφα που χρειάζεται να συμπληρώσετε για την ολοκλήρωση (λήξη) της Π.Α. 
στο ίδιο σημείο που βρήκατε και αυτό το αρχείο που διαβάζετε τώρα. 

ή μεταβείτε απευθείας στη διεύθυνση: 
http://www.acc.teithe.gr/el/studies/docs_current_semester/praktiki/telos_praktikis_EAR2019.zip
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