
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη 

Πρακτικής Άσκησης; 

Θα πρέπει να: 

  έχετε επιτύχει σε τουλάχιστον 27 μαθήματα από τα 40 του συνόλου (χωρίς τα 

προαιρετικά) 

  έχετε επιτύχει σε όλα τα μαθήματα Ειδικότητας. 

Τα μαθήματα Ειδικότητας είναι: 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι 

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι 

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι 

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ 

7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ 

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

10 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 

 

Επιθυμώ την έναρξη πρακτικής Άσκησης. Τι πρέπει 

να κάνω; 

Εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης, υπάρχουν 2 περιπτώσεις: 

1η Περίπτωση 

Εάν έχετε βρεί την επιχείρηση που θα απασχοληθείτε,  

Όταν συμφωνήσετε με την επιχείρηση που επιθυμείτε να απασχοληθείτε και σας 

διαβεβαιώσουν ότι θα σας προσλάβουν, θα προσέλθετε στη Γραμματεία για να καταθέσετε 

την αίτηση Πρακτικής Άσκησης μαζί με την υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρωστάτε κανένα 

μάθημα ειδικότητας. Στην αίτηση θα συμπληρώσετε τα πλήρη στοιχεία τα δικά σας και του 

εργοδότη. Βασική προϋπόθεση είναι ο εργοδότης ή ο υπεύθυνος της επιχείρησης να έχει 

πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας. 

2η Περίπτωση 

Εάν δεν έχετε βρεί την επιχείρηση που θα απασχοληθείτε, συμπληρώνετε και 

καταθέτετε στη Γραμματεία την αίτηση για Πρακτική Άσκηση μαζί με την υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν χρωστάτε κανένα μάθημα ειδικότητας και θα σας καθοδηγήσει η Επιτροπή Πρακτικής 

στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει.  

 



Στην συνέχεια παρουσιάζεστε στη συγκέντρωση που πραγματοποιεί η επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης και αφού ενημερωθείτε παραλαμβάνετε τα απαραίτητα έγγραφα (Βιβλιαράκι 

πρακτικής, συμβάσεις σε 3 αντίγραφα και βεβαίωση από τη Γραμματεία). Η Πρακτική Άσκηση 

αρχίζει για το Χειμερινό εξάμηνο την 1η Οκτωβρίου και για το Εαρινό την 1η Απριλίου και 

ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 6 μηνών (150 εργάσιμων ημερών). Όταν ξεκινήσετε την 

Πρακτική υπογράφετε εσείς και ο εργοδότης τις τρεις συμβάσεις και τις στέλνετε ταχυδρομικά 

στη Γραμματεία (ΤΕΙ Καβάλας, Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολογίας, 65404 Άγιος Λουκάς, 

Καβάλα) 

Τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσω με τη λήξη της 

Πρακτικής μου Άσκησης? 

 

Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία τα εξής 

έγγραφα:  

1) Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από την επιχείρηση/ υπηρεσία, όπου θα 

αναφέρεται το διάστημα και το αντικείμενο της απασχόλησης  

2) Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο από το φοιτητή σε συνεργασία με την 

επιχείρηση και υπογεγραμμένο από τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης (κ.Ποτόλια ή 

κ.Κόγια ή κ.Μιχαήλ) και τον προϊστάμενο του Τμήματος  

3)  Βεβαίωση Ενσήμων για τους 6 μήνες επικυρωμένη από το ΙΚΑ  


