
   

   

 
 

 
 
 
ΠΡΟ ΦΟΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 
 
 
Για τη δική ςασ διευκόλυνςη, όςον αφορά τη δήλωςη ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ παρακαλοφμε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 

1) υμπλήρωςη πεδίων που αφορά τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΟΤΔΑΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΗ (δηλ. τα προςωπικά ςτοιχεία του/τησ εκάςτοτε αςκοφμενο/η): για 
λόγουσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, οι αςκοφμενοι θα προςκομίςουν οι ίδιοι τα απαραίτητα προςωπικά ςτοιχεία ςτο Φορζα Τποδοχήσ.  

2) υμπλήρωςη πεδίων που αφορά τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ: 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΕΙ/ΑΣΕΙ 

ΧΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

Εθνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν 

ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ …… (χολή Αςκοφμενου) ΣΜΗΜΑ ….. (Σμήμα Αςκοφμενου) 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΔΑ:  (υμπληρϊνεται η ΑΔΑ που αναγράφεται ςτην πρϊτη παράγραφο του 4μεροφσ ςυμφωνητικοφ, ςελ. 2) 

 
3) υμπλήρωςη πεδίων που αφορά τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΟΤΔΑΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΗ 

                ε ότι αφορά το πεδίο  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ η ημερομηνία είναι :   (ημερομηνία ζναρξησ Πρακτικήσ Άςκηςησ όπωσ αναγράφεται 
ςτο 4μερζσ ςυμφωνητικό) 
                ε ότι αφορά το πεδίο  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (κατά την πρϊτη ημζρα πρακτικήσ άςκηςησ) θα αναγράψετε την ϊρα που θα ξεκινήςει Πρακτική 
Άςκηςη ο/η αςκοφμενοσ/η κατά την πρϊτη ημζρα. 

ε ότι αφορά το πεδίο  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ, οι ημερομηνίεσ είναι:   (ημερομηνία ζναρξησ Πρακτικήσ Άςκηςησ όπωσ 
αναγράφεται ςτο 4μερζσ ςυμφωνητικό) και    (ημερομηνία λήξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ όπωσ αναγράφεται ςτο 4μερζσ ςυμφωνητικό) 

                ε ότι αφορά το πεδίο  ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ, θα πρζπει να ςυμπληρωθεί το ακριβζσ ωράριο πλήρουσ απαςχόληςησ 
                ε ότι αφορά το πεδίο  ΜΕΙΚΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ, θα δηλϊςετε το 0, αφοφ η αμοιβή και η αςφάλιςη του φοιτητή γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 
                ε ότι αφορά το πεδίο  ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ, θα δηλϊςετε το 0, αφοφ η αμοιβή και η αςφάλιςη του φοιτητή γίνεται από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 



   

   

                ε ότι αφορά το πεδίο  ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ), θα επιλζξετε από τη λίςτα την ειδικότητα με την οποία θα αςχοληθεί ο/η 
αςκοφμενοσ/η κατά τη διάρκεια τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ (ή με βάςη ότι ζχετε δηλϊςει ςτο Π ΆΣΛΑ). Με αυτό τον τρόπο ςυμπληρϊνετε    
                αυτόματα  και το πεδίο Κωδ.          
                ε ότι αφορά το πεδίο  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΕΙ/ΑΣΕΙ ΟΑΕΔ, θα επιλζξετε ΟΧΙ, γιατί για το ΕΚΠΑ δεν υπάρχει επιδότηςη από τον 
ΟΑΕΔ. 
                ε ότι αφορά το πεδίο  ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ, ΩΡΕ ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Ωράριο Πρακτικήσ Άςκηςησ), θα δηλϊςετε τισ ϊρεσ που θα 
βρίςκεται ο αςκοφμενοσ/η ςτο Φορζα Τποδοχήσ. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν τροποποίηςη ωραρίου Πρακτικήσ Άςκηςησ θα πρζπει να  δηλϊνεται ΠΡΙΝ την αλλαγή των 
ωρϊν.  
                ε ότι αφορά το πεδίο  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ μπορείτε εάν θζλετε να ςημειϊςετε ότι η αμοιβή και η αςφάλιςη των αςκοφμενων πραγματοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 
 
 
Θα πρζπει επίςησ να ςκανάρετε και να επιςυνάψετε το ςυμφωνητικό Πρακτικήσ Άςκηςησ. 
 
 

 
 


