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ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. 

 

Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (05) συνολικά εξαμήνων, 

επιμερισμένη σε τέσσερα (04) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής 

κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, 

σύμφωνα με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο 

Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Οι καταρτιζόμενοι σε Δ.Ι.Ε.Κ., δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση, 

όταν κατοχυρώσουν το Β΄ εξάμηνο σπουδών τους, είτε παράλληλα με τις 

σπουδές τους, είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ΄ εξαμήνου των σπουδών 

τους. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

Η Πρακτική Άσκησης, πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της 

ειδικότητας τού καταρτιζομένου. 

Το ωράριο θα πρέπει να είναι από έξι (06) έως οκτώ (08) ώρες την 

ημέρα, για πέντε (05) ημέρες την εβδομάδα. Η Πρακτική Άσκηση 

πραγματοποιείται κατά το πρωινό ή το απογευματινό ωράριο, ποτέ όμως νύχτα. 

Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται τις Κυριακές και τις 

επίσημες αργίες. 

Οι ασκούμενοι δεν αρχίζουν μόνοι τους την Πρακτική Άσκηση, εάν δεν 

έχουν λάβει το έγγραφο της έγκρισης από το Δ.Ι.Ε.Κ. 

Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να διακόψουν την Πρακτική Άσκηση, 

ενημερώνουν το Δ.Ι.Ε.Κ. και υποβάλουν αίτηση διακοπής. 

Οι ασκούμενοι δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν συνολικά περισσότερες 

από 15 ημέρες κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες της Πρακτικής. 
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Η ασφαλιστική κάλυψη των πρακτικά ασκουμένων, γίνεται από το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, με ασφάλεια ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, 

καταβάλλοντας 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδεκάτης 

ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, για ατυχήματα στο χώρο 

πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. 

Από την νομοθεσία προκύπτει ότι, ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος 

οικονομικής επιβάρυνσης, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 

Η Πρακτική Άσκηση αρχίζει κάθε 1η και 15η του μήνα. 

Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ., διέπεται από τον ν. 4186 

(ΦΕΚ 193 τ. Α΄/17.09.2013), τις Υπουργικές Αποφάσεις 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 

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

Κ1/146931/18.09.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων 

Δ.Ι.Ε.Κ., ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Ο υποψήφιος εργοδότης, συμπληρώνει την έντυπη «Βεβαίωση 

εργοδότη», η οποία αποστέλλεται στο Δ.Ι.Ε.Κ., φοίτησης (μέσω του υποψηφίου 

Πρακτικά Ασκουμένου). 

Ο υποψήφιος ασκούμενος καταθέτει στο Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησης, αίτηση για 

έγκριση Πρακτικής Άσκησης, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση εργοδότη που έχει 

δοθεί. 

Η Διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ., εκδίδει «Απόφαση Έγκρισης» της έναρξης 

Πρακτικής Άσκησης, για τον υποψήφιο ασκούμενο (καταρτιζόμενο). 

Ο υποψήφιος ασκούμενος προσκομίζει στον εργοδότη την «Απόφαση 

Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης» και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» 

(Το βιβλίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ασκούμενος και θα πρέπει να 

υπογράφει εβδομαδιαία ο Διευθυντής της Επιχείρησης ή ο υπάλληλος που έχει 

ορισθεί ως Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση του ασκουμένου). 

Ο εργοδότης συμπληρώνει στο «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» όπου 

αναγράφει «Ο ΦΟΡΕΑΣ». Επίσης όπου υπογράφει ο εργοδότης θέτει και την 

σφραγίδα της επιχείρησης.  
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Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης 

δίνει στον Πρακτικά Ασκούμενο, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη την «Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης» (υπάρχει ειδικό 

έντυπο στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ.) καθώς και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» 

σωστά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Και τα δύο αυτά, ο 

Πρακτικά Ασκούμενος τα καταθέτει στο Δ.Ι.Ε.Κ., που εποπτεύει την Πρακτική 

του Άσκηση. 

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Η επιχείρηση/εργοδότης, οφείλει να δέχεται τον επόπτη Πρακτικής 

Άσκησης, που είναι αρμόδιος: 

 Για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. 

Για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκουμένου. 

Για το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. 

Για το περιβάλλον εργασίας. 

Εάν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης προκύψουν τυχόν 

προβλήματα, ο εργοδότης οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επόπτη 

Πρακτικής Άσκησης του Δ.Ι.Ε.Κ. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Πρακτικά Ασκούμενος απουσιάζει 

συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 εργασίμων ημερών, χωρίς 

να ενημερώσει τον εργοδότη και τον επόπτη, ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται 

να διακόψει την Πρακτική Άσκηση. 

Είναι υποχρεωτική η αναγγελία πρόσληψης Πρακτικά Ασκουμένου, με 

καταχώρηση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».  

   


