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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα: Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρακτική άσκηση είναι το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ένας φοιτητής/τρια 

συνεχίζει την εκπαίδευσή του σε πραγματικό χώρο εργασίας σε αντικείμενο συναφές με αυτό των 

σπουδών του. Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι πολύ 

σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών/τριών. 

 Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουν οι φοιτητές/τριες σε πραγματικές συνθήκες 

την επιστημονική τους γνώση και να την εφαρμόσουν.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η υποβολή των απαιτούμενων ανά Ειδικότητα δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας του Νοσοκομείου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα όπως δείχνουν οι εικόνες:  

 

Εικόνα 1 ΒΗΜΑ 1ο 

 



 

Εικόνα 2 ΒΗΜΑ 2ο 

 

Εικόνα 3 Βήμα 1 Πλατφόρμας εγγραφής 

 

Στο δεύτερο βήμα, θα γίνει ανακατεύθυνση στην πλατφόρμα αίτησης πρακτικής άσκησης. Ο 

ειδικευόμενος θα πρέπει να διαβάσει ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις οδηγίες που αναγράφονται στην πλατφόρμα και 

να συμπληρώσει επιτυχώς τις 3 σελίδες της εγγραφής.  

Επίσης, σκόπιμο θα ήταν να έχει σε ψηφιοποιημένη μορφή στον υπολογιστή/κινητό του όλα τα 

δικαιολογητικά, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, που χρειάζεται βάση του συνδυασμού κλάδου/ειδίκευσης του πριν να 

προχωρήσει στο 2ο βήμα «Επόμενο Βήμα – Εγγραφή & Δικαιολογητικά». Ο λόγος είναι ότι στο δεύτερο 

Βήμα θα του ζητηθεί να αντιστοιχίσει/ανεβάσει κάθε ένα από τα δικαιολογητικά στο σωστό 



πεδίο(Βλέπε Εικόνα 3 Βήμα 1 Πλατφόρμας εγγραφής). 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση μία φορά ανά 

κλάδο/ειδίκευση/περίοδο εγγραφής. Η επιλογή των ατόμων που έχουν αιτηθεί να εργαστούν στο 

πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους στο Νοσοκομείο μας θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, 

σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλλαν για τη συγκεκριμένη περίοδο και 

μόνο εφόσον, μετά τον απαιτούμενο έλεγχο, πιστοποιηθεί η ορθότητα των υποβληθέντων σχετικών 

δικαιολογητικών. Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 

το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 2813408814 και για τεχνικά ζητήματα 

με το Τμήμα Πληροφορικής στο 2813408851 

. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ 

Α. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο ασκούμενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται: 

Α1. Να ακολουθεί με συνέπεια το ωράριο εργασίας του, όπως αυτό έχει οριστεί από το 
πλαίσιο/περίγραμμα  πρακτικής άσκησης της ειδικότητάς του. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνεχής μη 
διακοπτόμενη. 

Α2. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να 
απουσιάσει δικαιολογημένα έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά, με προηγούμενη ενημέρωση 
του Υπεύθυνου Επόπτη στο Νοσοκομείο και με την απαραίτητη προσκόμιση του σχετικού 
δικαιολογητικού εγγράφου όταν (και εάν) αυτό ζητηθεί από το Νοσοκομείο. 

Α3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, το Νοσοκομείο μπορεί να 
καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση Εργασίας ή/και την Απόφαση Υλοποίησης Πρακτικής 
Άσκησης και να διακόψει την απασχόλησή του. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, 
λήγει αυτομάτως. 

Α4. Μέγιστο χρονικό όριο παράτασης του διαστήματος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ορίζεται ο 
ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που περιγράφεται στην Ειδική Σύμβαση 
Εργασίας ή στην Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τον κάθε ασκούμενο, με την προϋπόθεση ότι 
αυτό προβλέπεται από τον εκπαιδευτικό φορέα που υπάγεται ο ασκούμενος. 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι ασκούμενοι επίσης οφείλουν: 

Β1. Να επιδεικνύουν ευσυνειδησία, εχεμύθεια, προθυμία και να καταβάλουν κάθε επιμέλεια κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Β2. Να συμπεριφέρονται προς κάθε Προϊστάμενο, υφιστάμενο, συνάδελφο ή τρίτο ευπρεπώς και με 
ευγένεια. 

Β3. Εντός του χώρου του Νοσοκομείου, να φέρουν καρτέλα όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το 
ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά τους. 

Β5. Να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις 
των αρμόδιων προϊστάμενων και υπαλλήλων. 

Β6. Να σέβονται τους χώρους και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου 


