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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ 

Α) Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ ΔΙΕΚ για την εποπτεία της Πρακτικής 

Άσκησης (Π.Α.) στις περιπτώσεις καταρτιζομένων που επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε απομακρυσμένη περιοχή από την 

έδρα του ΔΙΕΚ στο οποίο φοιτούν (π.χ. από ΔΙΕΚ της επαρχίας σε ΔΙΕΚ της Αθήνας ή 

αντιστρόφως), επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και στενή 

συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων των ΔΙΕΚ και να ακολουθείται η διαδικασία 

που περιγράφεται στη συνέχεια: 

1. Θα αποστέλλεται σχετικό αίτημα από το ΔΙΕΚ στο οποίο φοιτά ο 

καταρτιζόμενος προς το ΔΙΕΚ που πρόκειται να εποπτεύσει την Π.Α. (στο 

αίτημα θα αναφέρονται τα στοιχεία του σπουδαστή, καθώς και τα στοιχεία 

του φορέα στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Π.Α.).   

2. Το ΔΙΕΚ που δέχεται γραπτό αίτημα για εποπτεία θα πρέπει επίσης να 

απαντήσει εγγράφως, αιτιολογώντας την αποδοχή ή την απόρριψή του.  

3. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η απόφαση της έναρξης Π.Α. θα 

εκδίδεται από το ΔΙΕΚ φοίτησης του καταρτιζόμενου και σε αυτή θα 

αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι η εποπτεία θα πραγματοποιηθεί από το 

ΔΙΕΚ Χ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. … έγγραφο του ΔΙΕΚ Χ (δηλαδή το 

έγγραφο της παραγράφου 3).  

4. Η απόφαση έναρξης της Π.Α. κοινοποιείται στο ΔΙΕΚ που θα αναλάβει την 

εποπτεία, μαζί με αντίγραφα των σχετικών δικαιολογητικών (βεβαίωση 

εργοδότη για έναρξη Π.Α.). 

5. Η καταχώρηση των στοιχείων του πρακτικά ασκούμενου στο ηλεκτρονικό 

σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ασφάλιση στο ΙΚΑ για περίπτωση ατυχήματος στο 

χώρο Π.Α.) θα γίνεται από το ΔΙΕΚ φοίτησης του ασκούμενου.  
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6. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α., το ΔΙΕΚ που έχει ασκήσει την εποπτεία της  

αποστέλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργοδότη για 

λήξη Π.Α., βιβλίο Π.Α.) στο ΔΙΕΚ φοίτησης του καταρτιζόμενου, προκειμένου 

να καταχωρηθούν στον Ατομικό του Φάκελο και με βάση αυτά να εκδοθεί η 

βεβαίωση περάτωσης της Π.Α. και στη συνέχεια η ΒΕΚ.  

7. Σε περίπτωση διακοπής της Π.Α., το ΔΙΕΚ που ασκεί την εποπτεία της 

ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το ΔΙΕΚ φοίτησης του ασκούμενου 

καταρτιζόμενου, αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά για να 

καταχωρηθούν στον Ατομικό του Φάκελο. 

 

Β) Στις περιπτώσεις  καταρτιζομένων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ’ 

εξάμηνο φοίτησης και υποβάλλουν αίτημα μετεγγραφής (επειδή για κάποιους 

λόγους δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που αναφέρεται 

προηγουμένως για την πραγματοποίηση της Π.Α. σε απομακρυσμένη περιοχή), 

ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (υπ’ 

αριθμ. 5954 ΥΑ/ ΦΕΚ 1807 Β/2-7-2015) σχετικά με τη διαδικασία των μετεγγραφών. 

 

Γ) Επειδή πλέον προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής Π.Α. 

είναι η πραγματοποίηση των 960 ωρών Π.Α. (και όχι το ημερολογιακό 6μηνο), η 

διάρκειά της μπορεί να υπερβαίνει ημερολογιακά τους έξι μήνες (π.χ. στις 

περιπτώσεις 6ωρης απασχόλησης). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι ώρες ημερήσιας 

απασχόλησης μπορεί να μην είναι συνεχόμενες αλλά να κατανέμονται σε πρωινό 

και απογευματινό ωράριο, σε περιπτώσεις που επιβάλλεται λόγω της λειτουργίας 

του φορέα απασχόλησης (π.χ. 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας). 

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι η πραγματοποίηση 960 ωρών Π.Α., με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο Β του εγγράφου της ΓΓΔΒΜΝΓ με 

αριθμ. πρωτ. Κ1/146931/18-09-2015.  

 

Δ) Εγγραφή των καταρτιζομένων στο πέμπτο εξάμηνο (εξάμηνο Π.Α.) απαιτείται στις 

περιπτώσεις που η Π.Α. πραγματοποιείται μετά το πέρας του τετάρτου εξαμήνου 

κατάρτισης. Όταν η Π.Α. πραγματοποιείται τμηματικά, παράλληλα με τη φοίτηση 

στο τρίτο ή στο τέταρτο εξάμηνο, τότε δεν απαιτείται εγγραφή στο πέμπτο εξάμηνο, 
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αφού ο σπουδαστής είναι ήδη εγγεγραμμένος (στο τρίτο ή στο τέταρτο εξάμηνο). 

Στην περίπτωση που η Π.Α. δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του τετάρτου 

εξαμήνου, ο ασκούμενος θα πρέπει να εγγράφεται και στο πέμπτο εξάμηνο Π.Α. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η διάρκεια της Π.Α. 

(συνεχόμενη η τμηματική) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος 

(δηλαδή εάν η έναρξη γίνει π.χ. την 1η ή την 15η Οκτωβρίου του 2015 θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου ή την 14η Οκτωβρίου του 2016, 

αντίστοιχα). Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν εγκρίνονται ενάρξεις Π.Α. τη θερινή 

περίοδο μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου ούτε κατά τη διάρκεια 

φοίτησης στο δεύτερο εξάμηνο κατάρτισης. 

 

Ε) Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο τέταρτο εξάμηνο 

και για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν να προχωρήσουν άμεσα στην 

πραγματοποίηση της Π.Α., αλλά να εγγραφούν σε πρώτο εξάμηνο άλλης 

ειδικότητας (είτε στο ΔΙΕΚ που φοιτούν είτε σε άλλο ΔΙΕΚ), δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιήσουν την Π.Α. κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε διαφορετική 

ειδικότητα. Για το λόγο αυτό, στο έντυπο αίτησης για την έναρξη της Π.Α. και την 

ταυτόχρονη εγγραφή του στο πέμπτο εξάμηνο, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να 

δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν φοιτά παράλληλα σε άλλο ΔΙΕΚ. 

 

ΣΤ) Τα ΔΙΕΚ μπορούν να απασχολούν σπουδαστές τους ή σπουδαστές άλλων ΔΙΕΚ 

ως πρακτικά ασκούμενους, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο απασχόλησης θα 

είναι απολύτως συναφές με την ειδικότητα στην οποία καταρτίστηκαν οι 

ασκούμενοι και τις διοικητικές, οικονομικές κ.ά. υπηρεσίες του ΔΙΕΚ.  

 

Ζ) Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών και τη διευθέτηση 

επιμέρους διαδικαστικών θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την καταχώρηση των 

ασκουμένων στο ηλεκτρονικό σύστημα, προκειμένου αυτοί να ασφαλίζονται στο 

ΙΚΑ (για την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της Π.Α.). 

 


