
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε 3.5 ΕΝΑΡΞΗΣ 
 

1) Τύπος Ταυτότητας: Πρέπει να επιλέξουν ένα από τις επιλογές που έχει. Συνήθως 
επιλέγουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (Το συμπληρώνετε εσείς 
στο excel) 

2) Οικογενειακή Κατάσταση: Με βάση του δήλωση του/της ασκούμενου/ης εάν είναι 
έγγαμος/η ή άγαμος/η (Το συμπληρώνετε εσείς στο excel) 

3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ο αριθμός της σαρωμένης σύμβασης πρακτικής 
άσκησης /πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του Φορέα 
Υποδοχής, του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του/της ασκούμενου/της (Το 
συμπληρώνετε εσείς στο excel) 

4) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : η ημερομηνία που θα 
ξεκινήσει πρακτική άσκηση ο/η ασκούμενος/η βάσει της εγκριτικής απόφασης (Το 
συμπληρώνετε εσείς στο excel) 

5) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ): θα πρέπει να επιλέξουν 
από τη λίστα την ειδικότητα με την οποία θα ασχοληθεί ο/η ασκούμενος/η κατά τη 
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, (π.χ. Θεολόγοι Καθηγητές, κλπ) (Το συμπληρώνει 
αυτός που κάνει το έντυπο. Δεν τους δίνετε κάποιο κωδικό) 

6) ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (κατά την πρώτη ημέρα πρακτικής άσκησης): θα 
πρέπει να αναγράψουν την ώρα που θα ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση ο/η 
ασκούμενος/η κατά την πρώτη ημέρα (στις περιπτώσεις των Πρωτοβάθμιων και 
Δευτεροβάθμιων Διευθύνσεων που κάνουν τη δήλωση για τα δημόσια σχολεία, 
καλό θα ήταν να τους αναγράψετε εσείς την ώρα που θα παρουσιαστεί ο 
ασκούμενος στο σχολείο μετά από συνεννόηση με το διευθυντή ή τον καθηγητή του 
σχολείου). 

7) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: θα πρέπει να 
αναγράψουν την ημερομηνία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης. (Το 
συμπληρώνετε εσείς στο excel) 

8) ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : θα πρέπει να αναγράψουν τις ώρες 
που θα βρίσκεται ο/η ασκούμενος/η στην Πρακτική Άσκηση. (Το συμπληρώνετε 
εσείς στο excel) 

9) ΜΕΙΚΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ, θα δηλώσουν 0, αφού 
δεν υπάρχει αμοιβή από το Φορέα Υποδοχής που θα ασκηθούν. (Το συμπληρώνετε 
εσείς στο excel) 

10) ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ, θα δηλώσουν 0, αφού δεν υπάρχει 
αμοιβή από το Φορέα Υποδοχής που θα ασκηθούν. (Το συμπληρώνετε εσείς στο 
excel) 

11) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΟΑΕΔ, θα επιλέξουν 
ΟΧΙ, γιατί για το ΑΠΘ δεν υπάρχει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. (Το συμπληρώνετε 
εσείς στο excel) 

12) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
(Ωράριο Πρακτικής Άσκησης), θα δηλώσουν τις ώρες που θα βρίσκεται (ώρες 
παρουσίας) ο/η ασκούμενος/η στο Φορέα Υποδοχής. (Το συμπληρώνετε εσείς στο 
excel). (στις περιπτώσεις των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Διευθύνσεων 
που κάνουν τη δήλωση για τα δημόσια σχολεία, καλό θα ήταν να τους αναγράψετε 
εσείς τις ώρες που θα παραστεί ο ασκούμενος στο σχολείο μετά από συνεννόηση με 
το διευθυντή ή τον καθηγητή του σχολείου) 
 
Λάβετε υπόψη ότι τυχόν τροποποίηση ωραρίου Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να 
δηλώνεται ΠΡΙΝ την αλλαγή των ωρών με το αντίστοιχο έντυπο Ε3.5 για την 
τροποποίηση του ωραρίου. 
 

 


