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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Π.Α.) 
 

 
Α. Για την έναρξη της Π.Α. 
 

1. Ο υποψήφιος Πρακτικά Ασκούμενος1 ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ: 
α. Βεβαίωση του εργοδότη συμπληρωμένη από τον εργοδότη (χορηγείται έντυπο 

από το ΙΕΚ ή το εκτυπώνετε από την ιστοσελίδα μας).  
β. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (Αριθ. Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 

δ. Αποδεικτικό του προσωπικού του ΑΦΜ (π.χ. αντίγραφο Εκκαθαριστικού της 

Εφορίας) 
ε. Αποδεικτικό ΑΜΑ. (Βιβλιάριο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Βεβαίωση Απογραφής στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 

στην οποία φαίνεται ο Αριθμ. Μητρώου Ασφαλισμένου – ΑΜΑ. 

Αν δεν είστε ήδη ασφαλισμένοι, θα την προσκομίσετε, αφού πρώτα εγγραφείτε στο 

Μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την Απόφασης Έγκρισης Έναρξης της Π.Α. που θα 

παραλάβετε από το εποπτεύον ΙΕΚ) 

στ. Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας με πρώτο δικαιούχο τον πρακτικά 
ασκούμενο (Φωτοτυπία της 1η σελίδας του βιβλιαρίου). 
ζ. Αίτηση Έγκρισης Έναρξης Π.Α. του καταρτιζόμενου (χορηγείται από το ΙΕΚ 

κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών) 

 

2. Ο ασκούμενος πρέπει να υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στο εποπτεύον 

ΙΕΚ, για να παραλάβει την Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Π.Α. και το Βιβλίο 
Π.Α., 2-3 ημέρες πριν την έναρξη της άσκησής του. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά 

με το εποπτεύον ΙΕΚ, για τον καλύτερο προγραμματισμό της προσέλευσής σας. 

 

Β. Κατά τη διάρκεια της Π.Α. 
1. Ο πρακτικά ασκούμενος, οφείλει να συμπληρώνει καθημερινά το Βιβλίο Π.Α. 

σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που επισυνάπτονται σ’ αυτό, και να το 

προσκομίζει για έλεγχο στο εποπτεύον ΙΕΚ με την ολοκλήρωση κάθε μήνα Π.Α. 

2. Οφείλει να ενημερώνει το εποπτεύον ΙΕΚ και τον Φορέα Απασχόλησης σε 

περίπτωση απουσίας από την Π.Α. και να επικοινωνεί άμεσα με το εποπτεύον 

ΙΕΚ για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο πλαίσιο της Π.Α. 
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Γ. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. 
1. Ο εργοδότης πρέπει να συμπληρώσει, να υπογράψει και να σφραγίσει τη 

Βεβαίωση λήξης Πρακτικής Άσκησης, που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα 

του Βιβλίου Π.Α. 

2. Ο καταρτιζόμενος πρέπει να προσκομίσει ορθά συμπληρωμένο το Βιβλίο Π.Α. 

καθώς και την παραπάνω Βεβαίωση λήξης Π.Α. του εργοδότη στο εποπτεύον 

ΙΕΚ. 

3. Το ΙΕΚ χορηγεί τη Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης, που αποτελεί 

και αποδεικτικό προϋπηρεσίας (Π.Α.) του καταρτιζομένου. 

 

Δ. Διάρκεια Π.Α. 
1. 1. Η Π.Α. διαρκεί έξι (6) μήνες, εφόσον γίνεται συνεχόμενα, με 8ωρη, πενθήμερη 

εβδομαδιαία Π.Α. 

2. Σε περίπτωση 6ωρης ή 7ωρης Π.Α., η διάρκειά της παρατείνεται ανάλογα μέχρι 

την συμπλήρωση των απαιτούμενων 960 ωρών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε στους καταρτιζόμενους να μελετήσουν την Εγκύκλιο Κ1/146931 

της 18/09/2015, της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» η οποία βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ, και ορίζει τα σχετικά 

με την Π.Α. 

 

 
 

  
                                                
1 Όπου αναφέρουμε «ο πρακτικά ασκούμενος», «ο καταρτιζόμενος», «ο εργοδότης» κ.λπ., φυσικά 
εννοούμε άτομα και των δύο φύλων. 


