
ΔΙΕΚ Έδεσσας 

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών 
(συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις) 

 

Πότε μπορώ να ξεκινήσω πρακτική άσκηση; 

Αφού έχεις ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης μπορείς να ξεκινήσεις τους 

μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο αναγκαστικά η πρακτική άσκηση θα διακοπεί καθώς 

δεν επιτρέπεται παράλληλα η υλοποίησή της με τις σπουδές στο ΙΕΚ. Σε κάθε περίπτωση η πρακτική άσκηση 

μπορεί να υλοποιηθεί μετά το τέλος του Δ’ Εξαμήνου. 

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την πρακτική άσκηση; 

Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από την ημέρα ολοκλήρωσης του Δ’ 

Εξαμήνου (30η Ιουνίου του έτους αποφοίτησης). 

Ποια είναι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης; 

Συνολικά πρέπει να κάνεις 960 ώρες πρακτικής άσκησης. Για 8 ώρες την ημέρα αυτό αντιστοιχεί σε χρονικό 

διάστημα (περίπου) 6 μηνών. Για 6 ώρες την ημέρα το χρονικό διάστημα είναι (περίπου) 8 μήνες. 

Τι γίνεται σε περίπτωση απουσίας μου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης; 

Μπορείς να απουσιάσεις δικαιολογημένα για έκτακτες περιπτώσεις μέχρι 15 ημέρες, τις οποίες όμως πρέπει 

να αναπληρώσεις παρατείνοντας την ημερομηνία λήξης της ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης. Αν υπάρχει 

ανάγκη για μεγαλύτερο διάστημα απουσίας, θα πρέπει να ενημερωθεί το ΙΕΚ και να γίνει διακοπή της 

πρακτικής άσκησης. 

Ποια ημέρα του μήνα ξεκινάει η πρακτική άσκηση; 

Πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα του μήνα. Για την έγκαιρη διεκπεραίωση 

των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών θα πρέπει να προσέλθεις στο ΙΕΚ τουλάχιστον μια εβδομάδα 

πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης. Εάν η πρακτική άσκηση γίνει σε περιοχή εκτός της έδρας του ΙΕΚ 

Έδεσσας, θα πρέπει να προσέλθεις στο ΙΕΚ ένα δεκαήμερο νωρίτερα. 

Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσω πρακτική άσκηση; 

Θα πρέπει να έχεις βρει εργοδότη (επιχείρηση – υπηρεσία – φορέα) που δέχεται να σε απασχολήσει για 

πρακτική άσκηση και ο οποίος θα παρέχει εργασία σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά σου και με όσα 

ορίζει ο οδηγός σπουδών για την πρακτική άσκηση. 

Τι πρέπει να κάνω αφού βρω εργοδότη για πρακτική άσκηση; 

Όταν βεβαιωθείς ότι σε δέχεται κάποιος εργοδότης, έρχεσαι στη γραμματεία του ΙΕΚ, λαμβάνεις τα έντυπα 

Σύμβαση Και Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης, τα δίνεις στον εργοδότη σου και μας τα 

επιστρέφεις συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα. 

Ποια προσωπικά μου έγγραφα πρέπει να φέρω στο ΙΕΚ για την έναρξη της πρακτικής άσκησης; 

Πρέπει να φέρεις αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και σε έντυπη μορφή Απογραφικό Δελτίο ΕΦΚΑ ή 

εναλλακτικά έντυπα αποδεικτικά για ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου, ΙΚΑ. Επίσης, σε περίπτωση επιδότησης 

της πρακτικής άσκησης θα φέρεις τραπεζικό λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως, που θα χρησιμοποιηθεί για την 

καταβολή της επιδότησης στον οποίο θα είσαι ο πρώτος δικαιούχος. 

Τι ισχύει με την ασφάλισή μου; 

Ο εργοδότης στον οποίο θα γίνει η πρακτική άσκηση έχει υποχρέωση να σε ασφαλίσει στο e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ - 

ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, με τις προβλεπόμενες εισφορές κατά του κινδύνου ατυχήματος να 



ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει 

κάθε φορά (περίπου 10€ μηνιαίως).  

Ποια άλλη σημαντική υποχρέωση έχει ο εργοδότης μου; 

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ του καταρτιζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ, πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. 

Απαλλαγή από την πρακτική άσκηση 

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει 120 τουλάχιστον ημερομίσθια ή 120 τουλάχιστον ημέρες 

ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου 

πρακτικής άσκησης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και 

σχετικής απόφασης - έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την 

ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης; 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα πρέπει: 

• Να βρίσκεσαι στο χώρο της πρακτικής άσκησης και να ασκείς καθήκοντα συμβατά με την ειδικότητά σου. 

• Να συμπληρώνεις καθημερινά κατάλληλα και υπεύθυνα το βιβλίο πρακτικής άσκησης. 

• Να επικοινωνείς με το ΙΕΚ για οποιαδήποτε θέμα προκύπτει σχετικά με την εκτέλεση της πρακτικής 

άσκησης (συνθήκες εργασίας, σχέσεις με τον εργοδότη ή άλλα πρόσωπα, απουσίες). 

Που μπορώ να βρω τα έντυπα και αιτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν; 

Στο site του ΙΕΚ Έδεσσας στον σύνδεσμο https://www.iekedessas.gr/entypa/  

https://www.iekedessas.gr/entypa/

