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Εισαγωγή

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Σημειώνεται ότι η φοίτηση ξεκινά είτε το χειμερινό
είτε το εαρινό εξάμηνο και αφορά αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης
ή/και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδων ή ΣΕΚ.
Μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές των ΙΕΚ έχουν τη δυνατότητα:
•

να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες,

•

να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισαν με πρακτικές εφαρμογές του
επαγγελματικού κλάδου τον οποίο έχουν επιλέξει στο πλαίσιο των σπουδών τους,

•

να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητά τους σε θέσεις που προσφέρονται από
φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

•

να αποκτήσουν τα εφόδια εκείνα που θα τους εξασφαλίσουν μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή
μετάβαση από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους, αλλά
και θα τους βοηθήσουν –μακροπρόθεσμα– να παραμείνουν εντός της αγοράς εργασίας και να
αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες αλλαγές της.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής βρίσκεται σε ένα μεταβατικό
στάδιο: δεν είναι εργαζόμενος αλλά ούτε και σπουδαστής με την κλασική έννοια του όρου. Εισέρχεται
σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο –μεταξύ άλλων– καλείται να ενσωματωθεί
σε σύντομο χρονικό διάστημα, να επιδείξει υπευθυνότητα και να συνεργαστεί αρμονικά με τους
συναδέλφους του.
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Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης

Κάθε σπουδαστής ΙΕΚ που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση καλείται να υποβάλει αίτησηδήλωση στο ΙΕΚ που φοιτά, με την οποία να δηλώνει το φορέα, τον οργανισμό ή την επιχείρηση που
τον έχει αποδεχθεί για πρακτική άσκηση. Κάθε σπουδαστής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση
σε τμήματα των φορέων, οργανισμών ή επιχειρήσεων αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία
υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει
θέση εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η ευθύνη αναζήτησης φορέα ή εργοδότη πρακτικής άσκησης
βαρύνει τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο σπουδαστή.

Για την υποστήριξη σχετικά με την αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι
σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των ΙΕΚ.
Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη σχετικά με τη συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος, την
προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής και γενικότερα σε θέματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικού
προσανατολισμού, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στους Εξειδικευμένους
Επαγγελματικούς Συμβούλους του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) στα κατά τόπους παραρτήματα.
Η ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης δύναται να εκκινήσει την 1η και τη 15η ημέρα κάθε μήνα
και μπορεί να πραγματοποιηθεί έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα
εκτός της Κυριακής ή οποιασδήποτε επίσημης αργίας.
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Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές που έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
πρακτική άσκηση θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του ΙΕΚ και να καταθέσουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1.

αίτηση

2.

υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της πρακτικής

3.

φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

4.

φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου που να αναγράφει τον ΑΜΚΑ τους

5.

φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου που να αναγράφει τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ τους

6.

φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου που να αναγράφει τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ

7.

φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ όπου να αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους

8.

βεβαίωση εργοδότη για την έναρξη της πρακτικής άσκησης

9.

σύμβαση πρακτικής.

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση της πρακτική άσκησης θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ:
1.

το βιβλίο της πρακτικής άσκησής τους και

2.

βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση
επιτυχώς.
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Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με το Ν. 4264/2014 (άρθρο 47, παρ. 3), η φοίτηση στα ΙΕΚ έχει συνολική διάρκεια πέντε
(5) εξάμηνα και διακρίνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης,
συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα
σπουδών, και σε ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Επιπλέον, το
πέμπτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης μπορεί να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του
τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Συνεπώς, η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη
ή/και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του Ν.
4186/2013).
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Τόπος πρακτικής άσκησης

Κατά την επιλογή του φορέα ή της επιχείρησης, οι σπουδαστές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πως
ο τόπος διεξαγωγής της Πρακτικής άσκησης ενδείνυται να βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΙΕΚ 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 καθώς και οι σχετικές διατάξεις. Τα δημόσια
ΙΕΚ δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και
εποπτείας της πρακτικής άσκησης.
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Εποπτεία πρακτικής άσκησης

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης
πραγματοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή του ΙΕΚ ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως
συντονιστή ή/και επόπτη πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, ο διευθυντής του ΙΕΚ ή ο οριζόμενος από αυτόν συντονιστής ή/και επόπτης είναι αρμόδιος
για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου και αναλαμβάνει την τήρηση ατομικού φακέλου
πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Παράλληλα, πραγματοποιεί τον επιτόπιο
έλεγχο της επιχείρησης στους χώρους πρακτικής άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση,
προκειμένου να ελεγχθεί η παρουσία του ασκούμενου, η διασφάλιση της ποιότητας του εργασιακού
περιβάλλοντος και αν το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα.
Σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα
απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης, και αυτό δηλώνεται στο ΙΕΚ εποπτείας. Επίσης, ο ασκούμενος
δύναται να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει σοβαρότατος λόγος.
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Ασφάλιση των πρακτικά ασκουμένων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1953/B/10-09-2015, «Πρακτική άσκηση ή μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ»):

Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις
που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα
ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με
το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Τα ΙΕΚ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο
ΙΚΑ 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 δημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.
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Προϋποθέσεις απαλλαγής πρακτικής άσκησης

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημέρες απασχόλησης στην
ειδικότητά τους απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και αποκτούν τη
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής
και της εργαστηριακής κατάρτισης. Επιπρόσθετα, για όσους σπουδαστές των ΙΕΚ έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον 40 ημερομίσθια (και σε κάθε περίπτωση λιγότερα από 120) στην ειδικότητά τους υπάρχει
η δυνατότητα να προσμετρηθούν τα ανωτέρω ημερομίσθια στο χρόνο της πρακτικής άσκησης,
εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3
του Ν. 4264/2014 [Α΄ 118]).
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Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται να υποβληθούν στα ΙΕΚ από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές
για την απαλλαγή από την πρακτική άσκηση ή για την προσμέτρηση ημερομισθίων στον συνολικό χρόνο
που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της είναι τα ακόλουθα:
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 στον 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 εργαζομένου

3.

βεβαίωση ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών
απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζομένου

4.

σύμβαση εργασίας (προαιρετικά)

5.

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