
   

   

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
 
 
Για τη δική σας διευκόλυνση, όσον αφορά τη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 

1) Συμπλήρωση πεδίων που αφορά τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ (δηλ. τα προσωπικά στοιχεία του/της εκάστοτε ασκούμενο/η): για 
λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι ασκούμενοι θα προσκομίσουν οι ίδιοι τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία στο Φορέα Υποδοχής.  

2) Συμπλήρωση πεδίων που αφορά τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

ΧΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ …… (Σχολή Ασκούμενου) ΤΜΗΜΑ ….. (Τμήμα Ασκούμενου) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ:  (Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 4μερούς 
συμφωνητικού, σελ. 1) 

 
3) Συμπλήρωση πεδίων που αφορά τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ 

                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ η ημερομηνία είναι :   (ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης όπως αναγράφεται 
στο 4μερές συμφωνητικό) 
                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (κατά την πρώτη ημέρα πρακτικής άσκησης) θα αναγράψετε την ώρα που θα ξεκινήσει Πρακτική 
Άσκηση ο/η ασκούμενος/η κατά την πρώτη ημέρα. 

Σε ότι αφορά το πεδίο  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, οι ημερομηνίες είναι:   (ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης όπως 
αναγράφεται στο 4μερές συμφωνητικό) και    (ημερομηνία λήξης της Πρακτικής Άσκησης όπως αναγράφεται στο 4μερές συμφωνητικό) 

                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, θα πρέπει να συμπληρωθεί το ακριβές ωράριο πλήρους απασχόλησης 
                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΜΕΙΚΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ, θα δηλώσετε το 0, αφού η αμοιβή και η ασφάλιση του φοιτητή γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 
                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ, θα δηλώσετε το 0, αφού η αμοιβή και η ασφάλιση του φοιτητή γίνεται από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 



   

   

                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ), θα επιλέξετε από τη λίστα την ειδικότητα με την οποία θα ασχοληθεί ο/η 
ασκούμενος/η κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (ή με βάση ότι έχετε δηλώσει στο ΠΣ ΆΤΛΑΣ). Με αυτό τον τρόπο συμπληρώνετε    
                αυτόματα  και το πεδίο Κωδ.          
                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΟΑΕΔ, θα επιλέξετε ΟΧΙ, γιατί για το ΕΚΠΑ δεν υπάρχει επιδότηση από τον 
ΟΑΕΔ. 
                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Ωράριο Πρακτικής Άσκησης), θα δηλώσετε τις ώρες που θα 
βρίσκεται ο ασκούμενος/η στο Φορέα Υποδοχής. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν τροποποίηση ωραρίου Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να  δηλώνεται ΠΡΙΝ την αλλαγή των 
ωρών.  
                Σε ότι αφορά το πεδίο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μπορείτε εάν θέλετε να σημειώσετε ότι η αμοιβή και η ασφάλιση των ασκούμενων πραγματοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 
 
 
Θα πρέπει επίσης να σκανάρετε και να επισυνάψετε το συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης. 
 
 

 
 


