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Α)  Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι
υποχρεωτική  για  τους  σπουδαστές  των  Ινστιτούτων  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ.)  και
θεωρείται  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  απόκτηση  Βεβαίωσης  Επαγγελματικής  Κατάρτισης
(άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν
τις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητές  τους και  αποκτούν  επαγγελματική  εμπειρία  σε συναφείς  με  την
κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των
φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα
ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. 

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και
του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 47,  παρ.  3 του ν.  4264/2014).  Η περίοδος Πρακτικής
Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1)
ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013). 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της
έδρας του Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Δύναται να πραγματοποιείται και σε απομακρυσμένες περιοχές, ειδικά
για ειδικότητες σχετικές με τον τομέα του τουρισμού, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένα οι
όροι παρακολούθησης και εποπτείας της και των σχετικών διατάξεων. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. δύνανται
να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και εποπτείας της
Πρακτικής Άσκησης.

Τα  Ι.Ε.Κ.,  δημόσια  και  ιδιωτικά,  μεριμνούν  για  την  ασφάλιση  των  πρακτικά
ασκούμενων/μαθητευόμενων  στο  Ι.Κ.Α.,  μόνο  για  την  περίπτωση  ατυχήματος  στους  χώρους
εργασίας  κατά  τη  διάρκεια  πραγματοποίησης  της  Πρακτικής  Άσκησης  ή  της  Μαθητείας,  με
ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης  και  Νέας  Γενιάς  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  για  τα
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δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της (ΚΥΑ 139931/08-09-2015, ΦΕΚ 1953/B/10-09-
2015 «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.»).

 Β)  Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε
μήνα.  Όταν  η  Πρακτική  Άσκηση  πραγματοποιείται  συνεχόμενα  (6μηνο  Πρακτικής  Άσκησης)  η
εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.  

Το  ωράριο  Πρακτικής  Άσκησης  καθορίζεται  στις  έξι  (6)  έως  οκτώ  (8)  ώρες  ημερησίως,  πρωί
ή απόγευμα,  ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως),  και  πραγματοποιείται  με ευθύνη των
υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη
σχετική νομοθεσία.  Οι ασκούμενοι  δεν πρέπει  να απασχολούνται  την Κυριακή και τις  επίσημες
αργίες. 

Η  Πρακτική  Άσκηση  μπορεί  να  διακοπεί  με  πρωτοβουλία  του  ασκούμενου  ή  του  φορέα
απασχόλησης  βάσει  τεκμηρίωσης  και  δηλώνεται  στο  Ι.Ε.Κ.  εποπτείας.  Επίσης,  ο  ασκούμενος
δύναται να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρότατος λόγος. 

Ο ασκούμενος πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, οφείλει να προσκομίσει
στο Ι.Ε.Κ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά (περιγράφονται στη συνέχεια).  Σε περίπτωση διακοπής
της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος επίσης οφείλει να προσκομίσει στο Ι.Ε.Κ. εποπτείας όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Γ)  Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση -
δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει
αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση,  με την οποία ο εργοδότης
βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει
με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο
εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι
αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. 

Ο  Δ/ντής  του  Ι.Ε.Κ.  εγκρίνει  την  έναρξη  και  το  πρόγραμμα  της  Πρακτικής  Άσκησης  του
καταρτιζόμενου, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώνει  ότι ο καταρτιζόμενος θα απασχολείται σε
θέματα της ειδικότητάς του. Επιπλέον, ο Δ/ντής λαμβάνει υπόψη του ότι η επιχείρηση διαθέτει τα
αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση
που απορρίψει το σχετικό αίτημα του υποψηφίου για Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένου, οφείλει
να δικαιολογήσει την απόφασή του με έγγραφη έκθεσή του προς τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ..

Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Ι.Ε.Κ.. Στο βιβλίο
Πρακτικής Άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες με τις οποίες
ασχολήθηκε,  καθώς και  συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο
εργασίας.  Κάθε  εβδομαδιαία  καταχώρηση  ελέγχεται  και  υπογράφεται  από  τον
υπεύθυνο/εκπαιδευτή της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων. 

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει το βιβλίο Πρακτικής
Άσκησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης,
τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του. 

Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση
απουσίας τους την επιχείρηση που τους απασχολεί, καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι απουσιάζουν συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών
χωρίς να ενημερώσουν, ο Δ/ντής του ΙΕΚ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση. 
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Δ)  Η  εποπτεία,  ο  συντονισμός,  η  διασφάλιση  της  ποιότητας  και  η  αξιολόγηση  της  πρακτικής
άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν
προσώπου  ως  Συντονιστή  ή/και  Επόπτη  Πρακτικής  Άσκησης  (κατά  προτεραιότητα  σχετικής
ειδικότητας με την ειδικότητα των ασκούμενων, εφόσον υπάρχει).

Οι  επόπτες  Πρακτικής  Άσκησης  είναι  αρμόδιοι  για  την  παρακολούθηση  της  παρουσίας  του
ασκούμενου,  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  του  περιβάλλοντος  εργασίας  του  ασκούμενου,  τον
επιτόπιο έλεγχο της  επιχείρησης  και  την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης  με  τις
σχετικές  μηνιαίες  εκθέσεις  προόδου.  Πραγματοποιούν  επισκέψεις  στους  χώρους  Πρακτικής
Άσκησης,  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  ειδοποίηση,  προκειμένου  να  ελέγξουν  την  παρουσία  του
ασκούμενου,  εάν  το  αντικείμενο  της  Πρακτικής  Άσκησης  είναι  σύμφωνο  με  τα  δηλωθέντα,  το
περιβάλλον εργασίας, τον ατομικό φάκελο Πρακτικής Άσκησης κ.λπ. 

Το Ι.Ε.Κ.  τηρεί  Ατομικό  Φάκελο Πρακτικής Άσκησης  για κάθε  υποψήφιο.  Στον  ατομικό  φάκελο
Πρακτικής Άσκησης καταχωρούνται: 

1) Η αίτηση - δήλωση του καταρτιζομένου. 

2) Η βεβαίωση του εργοδότη.

3) Η έγκριση για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. 

4) Η βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης. 

5) Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.  

6)  Κάθε  άλλο  έγγραφο,  έκθεση  ή  πρακτικό,  που  αφορά  την  έναρξη,  διεξαγωγή,  εποπτεία,
περάτωση ή διακοπή της Πρακτικής Άσκησης (π.χ. Αναγγελίας Πρόσληψης ή λήξης στον ΟΑΕΔ από
Εργάνη, αποδεικτικά ασφάλισης στο ΙΚΑ).

Ε) Οι  σπουδαστές  των  Ι.Ε.Κ.  που  έχουν  συμπληρώσει  τουλάχιστον  120  ημερομίσθια  στην
ειδικότητα που εγγράφονται,  απαλλάσσονται,  εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και
τους  απονέμεται  η  Βεβαίωση  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  με  την  ολοκλήρωση  των  τεσσάρων
εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν
συμπληρώσει  τουλάχιστον  40  ημερομίσθια  στην  ειδικότητα  που  εγγράφονται,  προσμετρούνται
αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)). 

Στις  περιπτώσεις  απαλλαγής  από  την  Πρακτική  Άσκηση  ή  προσμέτρησης  ημερομισθίων  στο
συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που
φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)  Υπεύθυνη  Δήλωση  (είτε  για  απαλλαγή  από  την  Πρακτική  Άσκηση  λόγω  πραγματοποίησης
συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για
προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο
συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).

2)  Βεβαίωση  εργοδότη  που  να  προσδιορίζει:  τη  σχέση  εργασίας,  τη  χρονική  διάρκεια  της
απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα
απασχόλησης του εργαζόμενου.

3)  Βεβαίωση  Ι.Κ.Α.  που  να  προκύπτει  ο  εργοδότης,  το  σύνολο  των  δηλωμένων  ημερών
απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου. 

4) Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
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5) Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την
εφαρμογή  του  προγράμματος  Εργάνη,  σύμβαση  με  απόδειξη  αναγγελίας  από  τον  ΟΑΕΔ
(προαιρετικά).

                                                        

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΔΒΜΝΓ
2. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης 
3. Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
4. Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Διά Βίου Μάθησης
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