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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ 

Ο ΟΑΕ∆ εκτός από τον τοµέα της Μαθητείας, δραστηριοποιείται και στον τοµέα της 
Αρχικής  Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε τη λειτουργία 29 ΙΕΚ πανελλαδικά, στα 
οποία φοιτούν πάνω από 2000 σπουδαστές, σε 18  σύγχρονες ειδικότητες. 
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά  εξαµήνων, επιµερισµένη σε τέσσερα (4) 
εξάµηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 
διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύµφωνα µε συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών και 
σε ένα εξάµηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας  960  
ωρών.  
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Οι καταρτιζόµενοι σε ΙΕΚ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση είτε 
παράλληλα µε τις σπουδές τους στο Γ΄ ή ∆΄ εξάµηνο σπουδών είτε και µετά 
την ολοκλήρωση του ∆΄ εξαµήνου σπουδών τους. 

2. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ηµέρες Χ 8 
ώρες/µέρα). 

3. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής µε το αντικείµενο της ειδικότητας 
του καταρτιζόµενου. 

4. Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την µέρα για 5 ηµέρες την 
εβδοµάδα . Η πρακτική πραγµατοποιείται κατά το πρωινό ή απογευµατινό 
ωράριο , ποτέ όµως νύχτα. 

5. Οι ασκούµενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις 
επίσηµες αργίες. 

6. Οι ασκούµενοι καταρτιζόµενοι  δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά 
πάνω από 15 µέρες κατά την διάρκεια των έξι µηνών (της  Πρακτικής  
Άσκησης) και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συµπληρωθούν οι 
απαιτούµενες ώρες Πρακτικής. 

7. Η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται από τον ΟΑΕ∆ µε ασφάλεια ΙΚΑ, 
καταβάλλοντας 1% επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της δωδέκατης 
ασφαλιστικής κλάσης, όπως  ισχύει  κάθε  φορά, για ατυχήµατα στο χώρο 
πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης  

8. Από την νοµοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονοµικής 
επιβάρυνσης  κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

9. Η πρακτική άσκηση µπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του µήνα. 
10. Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζοµένων ΙΕΚ προσδιορίζεται από τον νόµο 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 δια 
Βίου Μάθησης.  
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Για την πραγµατοποίηση εξάµηνης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζοµένων ΙΕΚ, 
ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Ο υποψήφιος εργοδότης συµπληρώνει την έντυπη «Βεβαίωση εργοδότη» η 
οποία αποστέλλεται στο ΙΕΚ φοίτησης (µέσω του υποψηφίου πρακτικά 
ασκούµενου) 

2. Ο υποψήφιος ασκούµενος καταθέτει στο ΙΕΚ φοίτησης αίτηση για έγκριση 
Πρακτικής Άσκησης στον εργοδότη επισυνάπτοντας τη Βεβαίωση που του έχει 
δοθεί. 

3. Η ∆ιεύθυνση του ΙΕΚ εκδίδει «Απόφαση Έγκρισης» της έναρξης Πρακτικής 
άσκησης για τον  υποψήφιο ασκούµενο (καταρτιζόµενο). 

4. Ο υποψήφιος ασκούµενος  πάει 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 υπάλληλος ή διευθυντής  της  Επιχείρησης, που θα έχει ορισθεί  ως 
Υπεύθυνος εκπαιδευτής για την Πρακτική Άσκηση του ασκούµενου). 
5. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης 

δίνει «Βεβαίωση Παρουσίας» και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» 
συµπληρωµένο και ο καταρτιζόµενος τα  καταθέτει στο ΙΕΚ, για να εκδοθεί η 
«Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης». 

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης: 

• Η επιχείρηση/εργοδότης οφείλει να δέχεται τους επόπτες Πρακτικής 
Άσκησης που είναι αρµόδιοι για  τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου: 

•  την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούµενου,  
• το αντικείµενο της Πρακτικής Άσκησης και  
• το περιβάλλον εργασίας.  
• Για θέµατα που  τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 

Άσκησης ο εργοδότης οφείλει να επικοινωνεί µε τον αρµόδιο επόπτη 
Πρακτικής Άσκησης, για την αναζήτηση λύσης, ακόµα και τη διακοπή 
της Πρακτικής του εν λόγω ασκούµενου. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ασκούµενος απουσιάζει συνεχόµενα 
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 15 εργάσιµων ηµερών χωρίς να 
ενηµερώσει, ο ∆/ντής του ΙΕΚ δύναται να διακόψει την Πρακτική 
Άσκηση.  

• Έως σήµερα δεν είναι υποχρεωτική η αναγγελία πρόσληψης πρακτικά 
ασκούµενου µε καταχώρηση στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ. 

 

 


