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Προς:        Υπεύθυνο π αρακο λούθησ ης πρακτικά 

 
ασκούμενων κατα ρτιζό μενων του 

 

Δημόσιου Πειραματικού ΙΕΚ Γλυφάδας 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρακτική  Άσκηση  καταρτιζόμεν ων του  Δημόσιου Πειραματικού Ινστιτούτου 

Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (ΔΠΙΕΚ) Γλυφάδας» 

 
Σας γνωρίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζόμενων 

των Δημοσίων ΙΕΚ, οι οποίοι βάσει της ΚΥΑ K5/97484 / ΦΕΚ 3938/2021 υποχρεούνται να 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών ή όπως άλλως 
ορίζεται στον εκάστοτε οδηγό σπουδών της ειδικότητας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη 
φοίτησή τους (ΦΕΚ Α 254/21.12.2020 ).      

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ  ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ 
(πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του 
καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) 
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο 
οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.  

Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα 
με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου.  Δεν 
επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην 
ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής 
άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00), Κυριακή και στις επίσημες αργίες. Ακόμα, 
εξαιρούνται από την Π.Α. οι φορείς: Προσωρινής απασχόλησης, νυχτερινά κέντρα, παροχής 
καθαριότητας και φύλαξης, πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών και κάθε επιχείρηση στην 
οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.  

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών 
Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής 
άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο. Οι εργοδότες του Δημοσίου 
υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά 
ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας όσον 
αφορά την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη δυνατότητα απασχόλησης 
πρακτικά ασκούμενων του ΔΙΕΚ Γλυφάδας.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.   
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  
 
 

Βικτώρια Αποστόλου 
 

 
 
 
 
 


