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ΔΗΜΟΙΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΕ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. 

 

Η φούτηςη ςτα Δημόςια Ι.Ε.Κ. εύναι πϋντε (05) ςυνολικϊ εξαμόνων, 

επιμεριςμϋνη ςε τϋςςερα (04) εξϊμηνα θεωρητικόσ και εργαςτηριακόσ 

κατϊρτιςησ, ςυνολικόσ διϊρκειασ ϋωσ 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητασ, 

ςύμφωνα με ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα ςπουδών και ςε ϋνα εξϊμηνο 

Πρακτικόσ Άςκηςησ, ςυνολικόσ διϊρκειασ 960 ωρών. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 

Οι καταρτιζόμενοι ςε Δ.Ι.Ε.Κ., δικαιούνται να κϊνουν Πρακτικό Άςκηςη, 

όταν κατοχυρώςουν το Β΄ εξϊμηνο ςπουδών τουσ, εύτε παρϊλληλα με τισ 

ςπουδϋσ τουσ, εύτε και μετϊ την ολοκλόρωςη του Δ΄ εξαμόνου των ςπουδών 

τουσ. 

Η Πρακτικό Άςκηςη εύναι ςυνολικόσ διϊρκειασ 960 ωρών. 

Η Πρακτικό Άςκηςησ, πρϋπει να εύναι ςυναφόσ με το αντικεύμενο τησ 

ειδικότητασ τού καταρτιζομϋνου. 

Σο ωρϊριο θα πρϋπει να εύναι από ϋξι (06) ϋωσ οκτώ (08) ώρεσ την 

ημϋρα, για πϋντε (05) ημϋρεσ την εβδομϊδα. Η Πρακτικό Άςκηςη 

πραγματοποιεύται κατϊ το πρωινό ό το απογευματινό ωρϊριο, ποτϋ όμωσ νύχτα. 

Οι αςκούμενοι δεν πρϋπει να απαςχολούνται τισ Κυριακϋσ και τισ 

επύςημεσ αργύεσ. 

Οι αςκούμενοι δεν αρχύζουν μόνοι τουσ την Πρακτικό Άςκηςη, εϊν δεν 

ϋχουν λϊβει το ϋγγραφο τησ ϋγκριςησ από το Δ.Ι.Ε.Κ. 

Οι αςκούμενοι που επιθυμούν να διακόψουν την Πρακτικό Άςκηςη, 

ενημερώνουν το Δ.Ι.Ε.Κ. και υποβϊλουν αύτηςη διακοπόσ. 

Οι αςκούμενοι δεν επιτρϋπεται να απουςιϊςουν ςυνολικϊ περιςςότερεσ 

από 15 ημϋρεσ κατϊ την διϊρκεια τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ και ςε αυτό την 

περύπτωςη θα πρϋπει να ςυμπληρωθούν οι απαιτούμενεσ ώρεσ τησ Πρακτικόσ. 
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Η αςφαλιςτικό κϊλυψη των πρακτικϊ αςκουμϋνων, γύνεται από το 

Ίδρυμα Νεολαύασ και Διϊ Βύου Μϊθηςησ, με αςφϊλεια ΙΚΑ-ΕΥΚΑ, 

καταβϊλλοντασ 1% επύ του τεκμαρτού ημερομιςθύου τησ δωδεκϊτησ 

αςφαλιςτικόσ κλϊςησ, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ, για ατυχόματα ςτο χώρο 

πραγματοπούηςησ τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ. 

Από την νομοθεςύα προκύπτει ότι, ο εργοδότησ δεν εύναι υπόχρεοσ 

οικονομικόσ επιβϊρυνςησ, κατϊ τη διϊρκεια τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ. 

Η Πρακτικό Άςκηςη αρχύζει κϊθε 1η και 15η του μόνα. 

Η Πρακτικό Άςκηςη καταρτιζομϋνων Δ.Ι.Ε.Κ., διϋπεται από τον ν. 4186 

(ΥΕΚ 193 τ. Α΄/17.09.2013), τισ Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ 5954/2014 (ΥΕΚ 1807 

τ. β΄/02.07.2014) και 139931/Κ1/2015 (ΥΕΚ 1953/Β΄/2015) και την υπ. αριθμ. 

Κ1/146931/18.09.2015 εγκύκλιο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Διϊ Βύου Μϊθηςησ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΗ & ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

Για την πραγματοπούηςη τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ καταρτιζομϋνων 

Δ.Ι.Ε.Κ., ακολουθεύται η παρακϊτω διαδικαςύα: 

Ο υποψόφιοσ εργοδότησ, ςυμπληρώνει την ϋντυπη «Βεβαύωςη 

εργοδότη», η οπούα αποςτϋλλεται ςτο Δ.Ι.Ε.Κ., φούτηςησ (μϋςω του υποψηφύου 

Πρακτικϊ Αςκουμϋνου). 

Ο υποψόφιοσ αςκούμενοσ καταθϋτει ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. φούτηςησ, αύτηςη για 

ϋγκριςη Πρακτικόσ Άςκηςησ, επιςυνϊπτοντασ τη βεβαύωςη εργοδότη που ϋχει 

δοθεύ. 

Η Διεύθυνςη του Δ.Ι.Ε.Κ., εκδύδει «Απόφαςη Έγκριςησ» τησ ϋναρξησ 

Πρακτικόσ Άςκηςησ, για τον υποψόφιο αςκούμενο (καταρτιζόμενο). 

Ο υποψόφιοσ αςκούμενοσ προςκομύζει ςτον εργοδότη την «Απόφαςη 

Έγκριςησ Έναρξησ Πρακτικόσ Άςκηςησ» και το «Βιβλύο Πρακτικόσ Άςκηςησ» 

(Σο βιβλύο θα ςυμπληρώνει καθημερινϊ ο αςκούμενοσ και θα πρϋπει να 

υπογρϊφει εβδομαδιαύα ο Διευθυντόσ τησ Επιχεύρηςησ ό ο υπϊλληλοσ που ϋχει 

οριςθεύ ωσ Τπεύθυνοσ για την Πρακτικό Άςκηςη του αςκουμϋνου). 

Ο εργοδότησ ςυμπληρώνει ςτο «Βιβλύο Πρακτικόσ Άςκηςησ» όπου 

αναγρϊφει «Ο ΥΟΡΕΑ». Επύςησ όπου υπογρϊφει ο εργοδότησ θϋτει και την 

ςφραγύδα τησ επιχεύρηςησ.  
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Με την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ Πρακτικόσ Άςκηςησ, ο εργοδότησ 

δύνει ςτον Πρακτικϊ Αςκούμενο, ςυμπληρωμϋνη, υπογεγραμμϋνη και 

ςφραγιςμϋνη την «Βεβαύωςη Περϊτωςησ Πρακτικόσ Άςκηςησ» (υπϊρχει ειδικό 

ϋντυπο ςτη Γραμματεύα του Δ.Ι.Ε.Κ.) καθώσ και το «Βιβλύο Πρακτικόσ Άςκηςησ» 

ςωςτϊ ςυμπληρωμϋνο, υπογεγραμμϋνο και ςφραγιςμϋνο. Και τα δύο αυτϊ, ο 

Πρακτικϊ Αςκούμενοσ τα καταθϋτει ςτο Δ.Ι.Ε.Κ., που εποπτεύει την Πρακτικό 

του Άςκηςη. 

 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

Η επιχεύρηςη/εργοδότησ, οφεύλει να δϋχεται τον επόπτη Πρακτικόσ 

Άςκηςησ, που εύναι αρμόδιοσ: 

 Για τη διενϋργεια επιτόπιου ελϋγχου. 

Για την παρακολούθηςη τησ παρουςύασ του αςκουμϋνου. 

Για το αντικεύμενο τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ. 

Για το περιβϊλλον εργαςύασ. 

Εϊν κατϊ τη διϊρκεια τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ προκύψουν τυχόν 

προβλόματα, ο εργοδότησ οφεύλει να επικοινωνεύ με τον αρμόδιο επόπτη 

Πρακτικόσ Άςκηςησ του Δ.Ι.Ε.Κ. 

ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι ο Πρακτικϊ Αςκούμενοσ απουςιϊζει 

ςυνεχόμενα για χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των 15 εργαςύμων ημερών, χωρύσ 

να ενημερώςει τον εργοδότη και τον επόπτη, ο Διευθυντόσ του Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται 

να διακόψει την Πρακτικό Άςκηςη. 

Δεν εύναι υποχρεωτικό η αναγγελύα πρόςληψησ Πρακτικϊ Αςκουμϋνου, 

με καταχώρηςη ςτο ςύςτημα «ΕΡΓΑΝΗ».  

 

 

 

Μαρκόπουλο, 27 Υεβρουαρύου 2019 

   


