
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  
 
Την ευθύνη για την εξεύρεση εργοδότη φέρουν οι πρακτικά ασκούμενοι, οι οποίοι μπορούν να 
ενημερώνονται παράλληλα και από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ για τυχόν θέσεις απασχόλησης. Η  
Πρακτική μπορεί να πραγματοποιείται από το Γ’ εξάμηνο φοίτησης και μετά και η εποπτεία της 
γίνεται από το ΙΕΚ φοίτησης. Με την έναρξη της πρακτικής γίνεται αυτόματα και η εγγραφή στο Ε΄ 
εξάμηνο.  Πρακτική γίνεται 5 ημέρες την εβδομάδα, όχι τη νύχτα, Κυριακές ή επίσημες αργίες και 
διαρκεί 6-8 ώρες την ημέρα. Οι ασκούμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου 
Μάθησης με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

1. Βεβαίωση Εργοδότη. Συμπληρώνεται από τον εργοδότη σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που 
παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΙΕΚ 

2. Αίτηση – Δήλωση την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος στο ΙΕΚ φοίτησης 
3. Έντυπο μητρώου ασκούμενου. Το έντυπο χορηγείται από τη γραμματεία του ΙΕΚ 
4. Α.Μ.Κ.Α. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία του ΑΜΚΑ ή φωτοτυπία του 

βιβλιαρίου ασθενείας όπου ευκρινώς αναγράφεται ο ΑΜΚΑ 
5. Α.Φ.Μ. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φωτοτυπία 

εκκαθαριστικού σημειώματος 
6. Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης από το Ι.Κ.Α. Αν δεν υπάρχει, εκδίδεται από το ΙΚΑ με την 

έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν φοιτά παράλληλα σε άλλο ΔΙΕΚ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

Προκειμένου να παραλάβετε τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ καταθέτετε στη 
Γραμματεία του ΙΕΚ φοίτησης:  

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης : κάθε βδομάδα 
καταγράφει τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε ο ασκούμενος και το Βιβλίο ελέγχεται και 
υπογράφεται από τον επόπτη της επιχείρησης. Στο τέλος κάθε μήνα ο ασκούμενος 
προσέρχεται στο ΙΕΚ για έλεγχο, με συμπληρωμένο το Βιβλίο Πρακτικής.  

2. Βεβαίωση παρουσίας εργοδότη σύμφωνη με σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνετε από τη 
γραμματεία του ΙΕΚ 

Προσοχή!!! 
 

- Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την έναρξη - εκτός από τον αριθμό ασφάλισης στο ΙΚΑ - 
κατατίθενται με την υποβολή της αίτησης για έγκριση έναρξης Πρακτικής Άσκησης.  

- Ενάρξεις πρακτικής άσκησης γίνονται 1η και 15η κάθε μήνα.  
- Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους – τουλάχιστον - 3 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης που αιτούνται, 
προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τον διευθυντή του 
ΙΕΚ. 
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