
Κανόνες και διαχείριση Πρακτικής Άσκησης και
Μαθητείας στα ΔΙΕΚ

• Πρακτική Άσκηση στα Δ.Ι.Ε.Κ.:
Η Πρακτική Άσκηση των ΔΙΕΚ πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας και έχει διάρκειας 960 ωρών (έξι 
μηνών). Είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων 
απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης 
με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής 
Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Η 
περίοδος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά 
το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, 
ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων 
απασχόλησης και με την εποπτεία των Δ.Ι.Ε.Κ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και 
τις επίσημες αργίες. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα 
απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ. εποπτείας. Επίσης, ο ασκούμενος δύναται να 
αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρότατος λόγος.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 
πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως 
Συντονιστή ή/και Επόπτη Πρακτικής Άσκησης (κατά προτεραιότητα σχετικής ειδικότητας με την ειδικότητα 
των ασκούμενων, εφόσον υπάρχει). Οι επόπτες Πρακτικής Άσκησης είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση 
της παρουσίας του ασκούμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, 
τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές 
μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να έχει 
προηγηθεί ειδοποίηση, προκειμένου να ελέγξουν την παρουσία του ασκούμενου, εάν το αντικείμενο της 
Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας, τον ατομικό φάκελο Πρακτικής 
Άσκησης κ.λπ. Το Δ.Ι.Ε.Κ. τηρεί Ατομικό Φάκελο Πρακτικής Άσκησης για κάθε υποψήφιο.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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• Τι είναι η Μαθητεία στα Δ.Ι.Ε.Κ.:
Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου 
εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, 
λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με 
καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε 
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Για την διάκριση μεταξύ μαθητείας και πρακτικής ασκήσεως κριτήριο αποτελεί το αν η άσκηση γίνεται κατά μία 
ημέρα στο ΙΕΚ (μάθηση) και κατά τις υπόλοιπες στον χώρο εργασίας, οπότε πρόκειται για ΜΑΘΗΤΕΙΑ ή αν γίνεται 
καθ’ ολοκληρίαν στον χώρο εργασίας οπότε πρόκειται για Πρακτική Άσκηση.

Στα ιδιωτικά ΙΕΚ, Μαθητεία προς το παρόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνον στα Δημόσια ΙΕΚ και μόνον για ορισμένες 
ειδικότητες.

Για το πρόγραμμα μαθητείας στο Δημόσια Ι.Ε.Κ. αναλυτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

•  «Πρόγραμμα μαθητείας στο ΙΕΚ» συνολικής διάρκειας εκατόν ενενήντα δύο (192) ωρών οι οποίες πρέπει 
να πραγματοποιηθούν απαραίτητα . Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για οκτώ (8) 
διδακτικές ώρες από εκπαιδευτή του ΙΕΚ. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών 
για οποιοδήποτε λόγο, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του 
«Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ».

•  «Πρόγραμμα μαθητείας στον χώρο εργασίας», συνολικής διάρκειας επτακοσίων εξήντα οκτώ (768) ωρών 
επιμερισμένο σε τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως και σε τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, εξαιρουμένων 
των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Το «Πρόγραμμα 
μαθητείας στον χώρο εργασίας» πραγματοποιείται σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, που καλείται εφεξής «εργοδότης», σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων που 
προκηρύσσονται. Ο αριθμός των ωρών μαθητείας στο χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα.

Οι καταρτιζόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό.

Η Μαθητεία συνδυάζει την απασχόληση σε εργασιακό χώρο σχετικό με το αντικείμενο που έχει σπουδάσει ο 
καταρτιζόμενος, και συγχρόνως παράλληλη εκπαίδευση και στήριξη από το ΔΙΕΚ φοίτησης. Απευθύνεται σε 
ενήλικες με στόχο την αφομοίωση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας εφόδια για επιτυχημένη 
σταδιοδρομία


