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ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

 Από 25/09/2015 οι καταρτιζόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμένου να λάβουν 

Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), υποχρεούνται εκτός από την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης της ειδικότητάς τους, να κάνουν και 960 

ώρες Πρακτική Άσκηση. Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν συμπληρώσει 120 

ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλλάσσονται εάν το επιθυμούν, με 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1996 και μπορούν να λάβουν την Β.Ε.Κ. 

Όσοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν στη 

Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ., βεβαίωση από τον εργοδότη τους, καθώς και βεβαίωση 

από τον ασφαλιστικό τους φορέα, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητά τους 

και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν σε αυτή. Όσοι έχουν 

συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, αυτά 

προσμετρούνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με 

υπεύθυνη δήλωσή τους.  

 

Επισημαίνουμε ότι, οι καταρτιζόμενοι δύνανται να κάνουν Πρακτική 

Άσκηση, αφού ολοκληρώσουν το Β΄ εξάμηνο των σπουδών τους και μετά, EAN TO 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, με παράλληλη την 

υποχρεωτική τους φοίτηση στα μαθήματα του Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν την Πρακτική Άσκηση και μετά το πέρας της υποχρεωτικής 

τους φοίτησης, ανεξάρτητα από αυτή. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ 24 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 

ΤΟΥΣ. 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: Κ5/65965/07-06-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ 

Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.: «αναφορικά με την εκκίνηση της πρακτικής των 

καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 

169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού 

Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), η πρακτική άσκηση δύναται 

να εκκινήσει πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου εφόσον αυτό ορίζεται από 

τους οδηγούς κατάρτισης που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε ότι αφορά στις 

προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «…Η περίοδος της 

πρακτικής… πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής 

κατάρτισης…». 

Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά 

την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12 

2020), ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι 

καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική 

άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν 

την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

27».  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1) Ο καταρτιζόμενος, με ευθύνη του βρίσκει τον φορέα (ιδιωτικό ή 

δημόσιο) ή τον εργοδότη, στον οποίο θα κάνει την Πρακτική Άσκηση. 

2) Έναρξη Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται κάθε 1η και 15η κάθε 

μήνα. 

3) Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα, όχι 

νύχτα, Κυριακές ή επίσημες αργίες και διαρκεί από 6 έως 8 ώρες την 

ημέρα. 

4) Οι Πρακτικά Ασκούμενοι, ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. από το Ίδρυμα 

Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, με ποσοστό 1% του ετησίου 
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τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 Όσοι καταρτιζόμενοι που έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να 

κάνουν Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ.  

και να καταθέσουν ή να στείλουν σκαναρισμένα στο email: mail@iek-

markop.att.sch.gr τα παρακάτω: 

1. Αίτηση. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ) 

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

3. Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου, που να αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. 

τους. 

4. Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου, που να αναγράφει τον Α.Φ.Μ. και 

τη Δ.Ο.Υ. τους. 

5. Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου, που να αναγράφει τον αριθμό 

μητρώου Ι.Κ.Α. 

6. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε., όπου να 

αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους. 

7. Βεβαίωση εργοδότη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ) 

8. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ- 

ΤΟ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ) 

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ: 

 

1) Τα δικαιολογητικά κατατίθενται με την υποβολή της αίτησης για 

έγκριση έναρξης Πρακτικής Άσκησης.  
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2) Πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, τουλάχιστον τρείς 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής 

Άσκησης, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.  

3) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στη Γραμματεία 

του Δ.Ι.Ε.Κ. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση δι’ αντιπροσώπου, 

αυτός θα πρέπει να προσκομίσει στη Γραμματεία, εξουσιοδότηση 

θεωρημένη από Κ.Ε.Π., και το Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας.  

4) Ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εκδίδει 

απόφαση με την οποία εγκρίνει την έναρξη του προγράμματος της 

Πρακτικής Άσκησης. Στην απόφαση αναφέρονται τα στοιχεία του 

Πρακτικά Ασκουμένου, τα στοιχεία του φορέα που θα 

πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση, καθώς και οι ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης του προγράμματος.  

5) Ο Διευθυντής παραδίδει στον Πρακτικά Ασκούμενο το «Βιβλίο 

Πρακτικής Άσκησης» και του αναλύει τον τρόπο που θα το 

συμπληρώνει.  

6) Δεν επιτρέπεται ο ασκούμενος να αλλάζει εργοδότη, παρά μόνο εάν 

συντρέχει σοβαρός λόγος.  

7) Εάν ο Πρακτικά Ασκούμενος, διακόψει το πρόγραμμα πριν από την 

ολοκλήρωσή του, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει σε άλλο εργοδότη 

για τις ώρες που του υπολείπονται.  

8) Εάν ο Πρακτικά Ασκούμενος επιθυμεί να διακόψει την Πρακτική του, 

προσέρχεται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. και υποβάλει σχετική αίτηση 

διακοπής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ). 

9) Προκειμένου να συνεχίσει ο ασκούμενος την Πρακτική του Άσκηση, σε 

νέο εργοδότη, ακολουθεί την διαδικασία από την αρχή, για τις ώρες 

που υπολείπονται. 

10) Εάν οι προβλεπόμενες ώρες δεν συμπληρώνονται στο χρονικό 

διάστημα που ορίζει η απόφαση του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ., ο 
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Πρακτικά Ασκούμενος ενημερώνει έγκαιρα τη Γραμματεία, 

προκειμένου να γίνει η σχετική παράταση του προγράμματος.  

11) Εάν ολοκληρωθούν οι 960 ώρες της Πρακτικής Άσκησης, πριν 

συμπληρωθεί η προθεσμία που έχει αναγραφεί στην απόφαση 

έγκρισης έναρξης, ο Πρακτικά Ασκούμενος μπορεί να διακόψει την 

Πρακτική του με αίτηση που θα υποβάλει στη Γραμματεία.  

12) Μετά το πέρας της Πρακτικής, ο ασκούμενος θα πρέπει  προσκομίσει 

στη Γραμματεία: α) Το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» σωστά 

συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. β) Βεβαίωση του 

εργοδότη, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, από την 

οποία να προκύπτει ότι ο ασκούμενος, ολοκλήρωσε επιτυχώς την 

Πρακτική Άσκηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ).   

13) Μοναδική υποχρέωση του Εργοδότη είναι η αναγγελία στην «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Πρακτικά Ασκουμένου, πριν αρχίσει η Πρακτική Άσκηση. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:  

1) Κ.Υ.Α: 139931/Κ1/08-09-2015 - Φ.Ε.Κ. 1953/10-09-2015 τ. Β΄. 

2) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ. αριθμ. πρωτ: Κ1/146931/18-09-2015 Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ 

3) ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4763 - Φ.Ε.Κ. 254/21-12-2020 τ. Α΄ 

4) ΕΓΓΡΑΦΟ υπ. αριθμ. πρωτ: Κ5/65965/07-06-2021 της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. 

 

Μαρκόπουλο, 7 Ιουνίου 2021 

 


