
ΤΝΣΟΜΟ ΟΓΗΓΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ-ΜΑΘΗΣΔΙΑ 

 

Καηαξηηδόκελε/ε ηνπ ΙΔΚ Αξηδαίαο. Αζθαιώο θαη ζα γλσξίδεηο όηη γηα λα νινθιεξώζεηο επηηπρώο 

ηελ θνίηεζε ζνπ ζηελ εηδηθόηεηα πνπ επέιεμεο θαη λα ζνπ απνλεκεζεί ε Βεβαίσζε 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεηο 960 ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Η 

πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γ’ Δμακήλνπ ή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Γ’ θαη Γ’ Δμακήλνπ νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή νλνκάδεηαη καζεηεία. Η πεξίνδνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο κπνξεί λα είλαη ζπλερόκελε ή θαη ηκεκαηηθή.  

Δγγξαθή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζην πέκπην εμάκελν (εμάκελν Π.Α.) απαηηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ ε Π.Α. πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ηνπ ηεηάξηνπ εμακήλνπ θαηάξηηζεο. Όηαλ ε Π.Α. 

πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά, παξάιιεια κε ηε θνίηεζε ζην ηξίην ή ζην ηέηαξην εμάκελν, ηόηε δελ 

απαηηείηαη εγγξαθή ζην πέκπην εμάκελν, αθνύ ν ζπνπδαζηήο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο (ζην ηξίην 

ή ζην ηέηαξην εμάκελν). Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Π.Α. δελ έρεη νινθιεξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηεηάξηνπ εμακήλνπ, ν αζθνύκελνο ζα πξέπεη λα εγγξάθεηαη θαη ζην πέκπην εμάκελν Π.Α. 

Η Πξαθηηθή Άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ επξύηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 

έδξαο ηνπ Ι.Δ.Κ. θνίηεζεο. Γύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, εηδηθά 

γηα εηδηθόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ, εθόζνλ δηαζθαιίδνληαη ηεθκεξησκέλα νη όξνη 

παξαθνινύζεζεο θαη επνπηείαο ηεο (ΙΕΚ Εποπηείας*  αναλαμβάνει ζσνήθως, ηο πληζιέζηερο ζηον 

ηόπο πραγμαηοποίηζης ηης Πρακηικής Άζκηζης) θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ. Τν Ι.Δ.Κ. θνίηεζεο 

κεξηκλεί γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πξαθηηθά αζθνύκελσλ/καζεηεπόκελσλ ζην Ι.Κ.Α., κόλν γηα ηελ 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ή ηεο Μαζεηείαο. 

Η έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γίλεηαη ηελ πρώηε (1ε) θαη δέθαηε πέκπηε (15) εκέξα θάζε 

κήλα. Τν σξάξην Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαζνξίδεηαη ζηηο έμη (6) έσο νθηώ (8) ώξεο απαζρόιεζεο 

εκεξεζίσο, θαη  κπνξεί λα κελ είλαη ζπλερόκελεο αιιά λα θαηαλέκνληαη ζε πξσηλό θαη 

απνγεπκαηηλό σξάξην πνηέ όκσο λύρηα (5 εκέξεο εβδνκαδηαίσο), Οη αζθνύκελνη δελ πξέπεη λα 

απαζρνινύληαη ηελ Κπξηαθή θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο.  

Η Πξαθηηθή Άζθεζε κπνξεί λα δηαθνπεί κε πξσηνβνπιία ηνπ αζθνύκελνπ ή ηνπ θνξέα 

απαζρόιεζεο βάζεη ηεθκεξίσζεο θαη δειώλεηαη ζην Ι.Δ.Κ. επνπηείαο. Δπίζεο, ν αζθνύκελνο 

δύλαηαη λα αιιάμεη εξγνδόηε, εθόζνλ ζπληξέρεη ηεθκεξησκέλνο ζνβαξόηαηνο ιόγνο. Ο 

αζθνύκελνο πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζην 

Ι.Δ.Κ. ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα). Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ν αζθνύκελνο επίζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζην Ι.Δ.Κ. επνπηείαο όια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

Κάζε θαηαξηηδόκελνο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη Πξαθηηθή Άζθεζε ππνβάιιεη Αίηεζε 

δήισζε ζην Ι.Δ.Κ. πνπ θνηηά, κε ηελ νπνία δειώλεη ηελ ππεξεζία ή ηελ επηρείξεζε πνπ ηνλ έρεη 

απνδερζεί γηα Πξαθηηθή Άζθεζε. Ταπηόρξνλα, ππνβάιιεη Βεβαίωζε Δργοδόηε, κε ηελ νπνία ν 

εξγνδόηεο βεβαηώλεη όηη απνδέρεηαη ηνλ θαηαξηηδόκελν γηα πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο 960 σξώλ, 

δειώλεη κε ζαθήλεηα ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πεξηγξάθεη ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο ηνπ θαηαξηηδόκελνπ, 

θαζώο θαη όηη απνδέρεηαη ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δλ ζπλερεία ν Γ/ληήο 

ηνπ Ι.Δ.Κ. εγθξίλεη ηελ έλαξμε θαη ην πξόγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ θαηαξηηδόκελνπ, 

εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαπηζηώλεη  όηη ν θαηαξηηδόκελνο ζα απαζρνιείηαη ζε ζέκαηα ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπ θη όηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ απξόζθνπηε 



δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δθηόο από ηελ Αίηεζε θαη ηελ Βεβαίσζε Δξγνδόηε ν 

θαηαξηηδόκελνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζην Ι.Δ.Κ θνίηεζεο Φωηοαληίγραθο Αζησλοκηθής 

Σασηόηεηας, θαζώο θαη Βεβαίωζε Απογραθής Αζθαιηζκέλοσ (έληππν αξηζκνύ κεηξώνπ ΙΚΑ). 

Κάζε αζθνύκελνο ηεξεί Βηβιίο Πραθηηθής Άζθεζες, ην νπνίν δηαηίζεηαη από ην Ι.Δ.Κ. Σην βηβιίν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλαγξάθνληαη από ηνλ αζθνύκελν θαηά εβδνκάδα νη εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνιήζεθε, θαζώο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ ζην ρώξν 

εξγαζίαο. Κάζε εβδομαδιαία θαηαρώξεζε ειέγτεηαη, σπογράθεηαη θαη ζθραγίδεηαη, από ηνλ 

σπεύθσνο/εκπαιδεσηή ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηνλ ζσνηονιζηή ηνπ ΙΔΚ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 

επνπηεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Τα ίδηα αθξηβώο ηζρύνπλ θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο Μηνιαίας 

Έκθεζης Πρακηικής Άζκηζης. Ο ζπληνληζηήο-επόπηεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δύλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο ζηνλ ρώξν Πξαθηηθήο Άζθεζεο, τωρίς λα έτεη προεγεζεί 

εηδοποίεζε, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ παξνπζία ηνπ αζθνύκελνπ, εάλ ην αληηθείκελν ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ζύκθσλν κε ηα δεισζέληα, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηνλ αηνκηθό θάθειν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θ.ιπ. Τν 

Οη αζθνύκελνη θαηά ην ρξόλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπο ηελ επηρείξεζε πνπ ηνπο απαζρνιεί, θαζώο θαη ην ΙΔΚ από ην νπνίν επνπηεύνληαη. 

Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί  όηη απνπζηάδνπλ ζπλερόκελα πέξαλ ησλ 15 εξγάζηκσλ εκεξώλ 

ρσξίο λα ελεκεξώζνπλ, ν Γ/ληήο ηνπ ΙΔΚ δύλαηαη κε πξάμε ηνπ λα δηαθόςεη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ν θαηαξηηδόκελνο σποβάιιεη ζηο ΙΕΚ Εποπηείας 
ηο βηβιίο Πραθηηθής Άζθεζες ζπκπιεξσκέλν κε ηηο εβδνκαδηαίεο/κεληαίεο εθζέζεηο, ην ρξόλν 

θαη ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο, ηηο εκέξεο απνπζίαο θαη ηελ επίδνζή ηνπ. Δπίζεο ππνβάιιεη 

ζπκπιεξσκέλν από ηνλ εξγνδόηε ηνπ ηε Βεβαίωζε Παροσζίας (έληππν νινθιήξσζεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο) πξνθεηκέλνπ (θη εθόζνλ κεηά ηνλ έιεγρν από ην ΙΕΚ θοίηηζης δελ πξνθύςνπλ 

παξαιείςεηο) λα εθδνζεί Βεβαίωζε Περάηωζες Πραθηηθής Άζθεζες θαη ελ ζπλερεία ε 

Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Β.Δ.Κ.). 

Οη ζπνπδαζηέο ησλ Ι.Δ.Κ. πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 120 εκεξνκίζζηα ζηελ εηδηθόηεηα 

πνπ εγγξάθνληαη, απαιιάζζνληαη, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, κε αίηεζε ηνπο, από ηελ ππνρξέσζε 

θνίηεζεο ηνπ εμακήλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηνπο απνλέκεηαη ε Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ ηεο ζεσξεηηθήο θαη ηεο εξγαζηεξηαθήο 

θαηάξηηζεο. Οη ζπνπδαζηέο ησλ I.E.Κ. πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 40 εκεξνκίζζηα ζηελ 

εηδηθόηεηα πνπ εγγξάθνληαη, δύλαηαη λα πξνζκεηξεζνύλ απηά ζην ρξόλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ή 

Μαζεηείαο εθόζνλ ην επηζπκνύλ, κε αίηεζε ηνπο.  Καη γηα ηηο δύν πην πάλσ πεξηπηώζεηο , ν 

θαηαξηηδόκελνο ππνβάιιεη σποτρεωηηθά ζην ΙΔΚ πνπ θνηηά ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

1) Αίηεζε (είηε γηα απαιιαγή από ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ιόγσ πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαθνύο κε ηελ 

εηδηθόηεηα θαηάξηηζεο εξγαζίαο 120 ή θαη πεξηζζόηεξσλ εκεξνκηζζίσλ είηε γηα πξνζκέηξεζε 40 

θαη άλσ εκεξνκηζζίσλ εξγαζίαο ζπλαθνύο κε ηελ εηδηθόηεηα θαηάξηηζεο ζην ζπλνιηθό ρξόλν ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

2) Βεβαίσζε Ι.Κ.Α. πνπ λα πξνθύπηεη ν εξγνδόηεο, ην ζύλνιν ησλ δεισκέλσλ εκεξώλ 

απαζρόιεζεο, θαη ε ζρεηηθή εηδηθόηεηα εξγαδόκελνπ.  

* Όηαν η Πρακηική Άζκηζη πραγμαηοποιείηαι ζηα γεωγραθικά όρια ηοσ Ι.Ε.Κ Φοίηηζης, ηόηε ηο 

Ι.Ε.Κ Φοίηηζης είναι και ηο Ι.Ε.Κ. εποπηείας. 
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