
 1  

ΔΗΜΟΙΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΠΡΟ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

1) Οι αςκοφμενοι είναι υπεφκυνοι για τθν ςωςτι ςυμπλιρωςθ του Βιβλίου 

Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

2) Οι αςκοφμενοι, οφείλουν να ςυμπλθρώνουν τα πεδία που τουσ αφοροφν. 

ε αντίκετθ περίπτωςθ το Βιβλίο τουσ, δεν κα ςφραγίηεται από το Δ.Ι.Ε.Κ. 

3) Ο ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ είναι θ επιχείρθςθ, θ εταιρεία ι ο δθμόςιοσ 

φορζασ, όπου διεξάγεται θ Πρακτικι Άςκθςθ. 

4) τα πεδία του Βιβλίου Πρακτικισ Άςκθςθσ, που αφοροφν τον φορζα, 

πρζπει  να υπάρχει θ ςφραγίδα του φορζα και θ υπογραφι του 

προϊςταμζνου ι του υπευκφνου εκπαιδευτι του πρακτικά αςκουμζνου. 

5) ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ είναι το Δ.Ι.Ε.Κ. Σα ςχετικά πεδία 

ςυμπλθρώνονται μόνο από τον ςυντονιςτι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ι τον 

υπεφκυνο επόπτθ-υπάλλθλο του Δ.Ι.Ε.Κ, για τθν Πρακτικι. 

6) τισ εβδομαδιαίεσ εκκζςεισ, οι αςκοφμενοι αρχίηουν να γράφουν τθν 

θμζρα που αντιςτοιχεί ςτθν ζναρξι τουσ και ςυνεχίηουν να 

ςυμπλθρώνουν, μζχρι να ολοκλθρωκεί ο μινασ. 

7) Η Πρακτικι Άςκθςθ, μπορεί να διαρκεί από ζξι (06) ζωσ οκτώ (08) ώρεσ 

θμερθςίωσ. Η απόφαςθ εναπόκειται ςτον πρακτικά αςκοφμενο, ςε 

ςυντονιςμό με τον φορζα υποδοχισ. 
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8) Η Πρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται ζωσ τθν 22θ ώρα τθσ θμζρασ, με 

όριο τισ πζντε θμζρεσ ανά εβδομάδα. Απαγορεφεται θ Πρακτικι Άςκθςθ 

να γίνεται κατά τθν Κυριακι και τισ επίςθμεσ αργίεσ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: 

 φμφωνα με τισ αναφορζσ που υπάρχουν ςτο Βιβλίο Πρακτικισ 

Άςκθςθσ: "ΑΚΟΤΜΕΝΟ" είναι ο καταρτιηόμενοσ που κάνει τθν 

Πρακτικι του Άςκθςθ. "ΦΟΡΕΑ" είναι θ επιχείρθςθ ι ο δθμόςιοσ 

οργανιςμόσ που δζχεται τον καταρτιηόμενο να κάνει τθν Πρακτικι 

του Άςκθςθ. "ΤΝΣΟΝΙΣΗ" είναι το Δ.Ι.Ε.Κ., που εποπτεφει και 

ςυντονίηει τθν διεξαγωγι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Ο 

"ΑΚΟΤΜΕΝΟ" ςυμπλθρώνει ΜΟΝΟ τα πεδία του Βιβλίου 

Πρακτικισ Άςκθςθσ που τον αφοροφν και υπογράφει κατά 

περίπτωςθ.  

 Όςοι αςκοφμενοι, άρχιςαν τθν Πρακτικι Άςκθςθ τθν 1θ του μινα, 

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΤΝ μινα μζχρι τθν 30θ ι τθν 31θ. 

 Όςοι άρχιςαν τθν 15θ του μινα, ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΤΝ μινα μζχρι τθν 

14θ του επόμενου μινα. 

 τισ αργίεσ οι αςκοφμενοι ςθμειώνουν ςτο Βιβλίο "Α Ρ Γ Ι Α" και 

ςτισ θμζρεσ απουςίασ από τθν Πρακτικι τουσ ςθμειώνουν "Α Π Ο Τ 

 Ι Α". 

 Η κακυςτζρθςθ προςκόμιςθσ του βιβλίου ςτο Δ.Ι.Ε.Κ., πζραν των 

δφο μθνών, οδθγεί αυτόματα ςτθ διακοπι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

 Ο καταρτιηόμενοσ δεν διακόπτει ι δεν παρατείνει τθν Πρακτικι 

Άςκθςθ αυτοβοφλωσ. Είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερώςει το 

Δ.Ι.Ε.Κ. 

 Για οποιαδιποτε απορία, ερώτθςθ ι για πρόβλθμα που αφορά τθν 

Πρακτικι τουσ, οι αςκοφμενοι, οφείλουν να επικοινωνιςουν με το 

Δ.Ι.Ε.Κ.  

 

Μαρκόπουλο: 1η Μαρτίου 2019  


