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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ-ΕΠΙΠΛΟΤ – ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

 

Η πξαθηηθή άζθεζε είλαη σποτρεωτική. Οη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα λα 

μεθηλήζεη ν ζπνπδαζηήο ηελ πξαθηηθή ηνπ είλαη νη αθόινπζεο: 
 

α/α Βασικές προϋποθέσεις 

1 Να βξίζθεηαη ν ζπνπδαζηήο ζην 8
ν
 εμάκελν ζπνπδώλ, και 

2 Να έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρώο ή 

  όια ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο θαη ηα 2/3 ηωλ 

ζπλνιηθώλ ππνρξεωηηθώλ ωξώλ ή δηδαθηηθώλ 

κνλάδωλ ή 

 ηα 4/5 ηωλ ζπλνιηθώλ ππνρξεωηηθώλ ωξώλ 

 

Ο ζπνπδαζηήο είλαη ππνρξεωκέλνο λα αθνινπζήζεη ηα παξαθάηω 

Βήματα, κε δηαδνρηθή ζεηξά: 
 
 

ΒΗΜΑ 1
ο
  Ο ζπνπδαζηήο ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

ζρεηηθή Αίτηση γηα ηε ρνξήγεζε ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΝΑΡΞΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  (δηθαηνινγεηηθό 1). 

 

ΒΗΜΑ 2
ο
  Ο ζπνπδαζηήο ιακβάλεη από ηε Γξακκαηεία αληίγξαθα 

ηεο ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

(δηθαηνινγεηηθό 2) θαη ηεο ΔΙΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

ΔΡΓΑΙΑ (δηθαηνινγεηηθό 3). 

 

ΒΗΜΑ 3
ο
  Ο ζπνπδαζηήο αλαδεηά θαη βξίζθεη ηελ Επηρείξεζε πνπ 

ζα θάλεη ηελ πξαθηηθή ηνπ κε προσωπική προσπάθεια θαη 

χρόνο. ην Σκήκα βξίζθεηαη θαηάζηαζε δηεπζύλζεωλ 500 

θαη πιένλ επηρεηξήζεωλ ηνπ θιάδνπ μύινπ – επίπινπ, πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα βνήζεηα.  

 

ΒΗΜΑ 4
ο
  Ο ζπνπδαζηήο κε δηθηά ηνπ πξωηνβνπιία ζπκθωλεί κε ηελ 

επηρείξεζε γηα εθπόλεζε πξαθηηθήο άζθεζεο, θαη 

ζπιιέγεη ην δηθαηνινγεηηθό 2 θαη ην δηθαηνινγεηηθό 3 (ζε 
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ηξία αληίγξαθα), ππνγεγξακκέλα απαραιτήτως από ην 

Δηεπζπληή ηεο ελ ιόγω Επηρείξεζεο. 

 

ΒΗΜΑ 5
ο
  Ο ζπνπδαζηήο ππνβάιιεη ζηελ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ ηνπ Σκήκαηνο (ζην πξωηόθνιιν Γξακκαηείαο) 

ΑΙΣΗΗ/ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ καδί κε ηα απαηηνύκελα  δηθαηνινγεηηθά: 

δηθαηνινγεηηθό 1, δηθαηνινγεηηθό 2 θαη δηθαηνινγεηηθό 3.   

 

ΒΗΜΑ 6
ο
  Μόνο και ευόσον όταν ε ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ εγκρίνει ηελ παξαπάλω ΑΙΣΗΗ/ΓΗΛΩΗ 

ηνπ ζπνπδαζηή, ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα αλαρωξήζεη γηα 

ηελ Επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε από ηελ Επηηξνπή, γηα λα 

εθπνλήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ. 

 

εκεηώλεηαη όηη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθώο από ην Σκήκα πξνο ηελ Επηρείξεζε, κατόπιν βέβαια της 

έγκρισης από ηελ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ.   
 

Γηα ηε ζωζηή θαη νινθιεξωκέλε εθπόλεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν 

θάζε ζπνπδαζηήο πξέπεη απαξαίηεηα: (1) Να εξγάδεηαη ζωζηά θαη 

ππεύζπλα ζηελ Επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε θαη κόλνλ ζε απηή, ζύκθωλα 

κε ηνπο θαλόλεο θαη ην ωξάξην ηεο Επηρείξεζεο, θαη (2) Να ζπκπιεξώλεη 

θαζεκεξηλά ην Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Με ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ν ζπνπδαζηήο ουείλει λα ελεκεξώζεη ην Δηεπζπληή ή ηνλ 

Τπεύζπλν ηεο Επηρείξεζεο, ώζηε λα απνζηαινύλ ζην Σκήκα 

απαραιτήτως ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 

1. Βεβαίωση ηεο Επηρείξεζεο ππνγεγξακκέλε από ηνλ Τπεύζπλν, 

πνπ λα βεβαηώλεη ηε δηάξθεηα θαη ην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο. 

2. Έκθεση-ημείωμα ππνγεγξακκέλε από ηελ Επηρείξεζε, πνπ λα 

πεξηγξάθεη ηελ ελ γέλεη παξνπζία θαη έξγν ηνπ ζπνπδαζηή. 

3. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, ζωζηά ζπκπιεξωκέλν από ην 

ζπνπδαζηή θαη ειεγκέλν από ηελ Επηρείξεζε. 

 
 

ΥΩΡΙ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ο 

ΠΟΤΓΑΣΗ ΓΔΝ ΘΑ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΣΗΔΙ 

 


