
 
ΕΝΑΡΞΗ  ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΑΚΗΗ 

 Η ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ πραγματοποιείται κάκε μινα τθν 1η και  15η 

 Η περίοδοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ μπορεί να είναι ςυνεχιηόμενθ ι τμθματικι, 

φςτερα από την επιτυχή ολοκλήρωςη τθσ κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ 

κατάρτιςθσ του τετάρτου εξαμήνου, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ ςτουσ Οδθγοφσ 

Κατάρτιςθσ και πρζπει να ολοκλθρωκεί, ςε κάκε περίπτωςθ, εντόσ είκοςι τεςςάρων 

(24) μθνών από τθ λιξθ του τελευταίου εξαμινου κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ 

κατάρτιςθσ με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 48 του ν. 4777/2021 (Α’ 25). 

 Σα δικαιολογητικά που απαιτοφνται για τθν ζναρξθ τθσ Πρακτικισ  Άςκθςθσ: 
 

1. Αίτηςη ζναρξησ Πρακτικήσ Άςκηςησ  

          (ςυμπλθρώνεται από τον καταρτιηόμενο) 

2. Βεβαίωςη Εργοδότη για την ζναρξη τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ  

          (ςυμπλθρώνεται  από τον εργοδότθ) 

3.       Ειδική φμβαςη Π.Α. ςε 3 πρωτότυπα αντιτυπα  

  (ςυμπλθρώνονται από τον εργοδότθ, υπογράφονται από τον εργοδότθ και τον 
καταρτιηόμενο  και κεωροφνται από τον Δ/ντθ του ΔΙΕΚ) 

4.      Φωτοαντίγραφο ταυτότητασ του καταρτιηόμενου 
5.      Ζντυπο ι ζντυπα όπου αναγράφεται Α) ο ΑΦΜ και ΔΟΤ (π.χ. απόδοςθ ΑΦΜ ι 

αντίγραφο του ΣΑΧΙSNET) , Β) το ΑΜΚΑ, Γ) ο Αριθμόσ Μητρώου ΙΚΑ του 
καταρτιηόμενου (π.χ. απογραφικό δελτίο του ΙΚΑ) και Δ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΣΟΙΧΕΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΡΑΠΕΗΘ ςτον οποίο ΠΡΕΠΕΙ να είςτε ΠΡΩΣΟ ΚΤΡΙΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ 

6.   Σο Βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςη  
      (Η εκτφπωςθ και θ βιβλιοδεςία πραγματοποιοφνται με τθν ευκφνθ του   

καταρτιηόμενου) 

 Η κατάκεςθ των δικαιολογθτικών γίνεται  ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. τουλάχιςτον 4 ημζρεσ πριν την ζναρξη 

τθσ Π.Α.. 

 ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΓΚΡΙΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ Π.Α. ΚΑΙ ΣΗ ΔΗΛΩΗ Α ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΝΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΣΑΘΕΕΣΕ ΣΟ ΙΕΚ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 

3.5. «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ» ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΝΗ 

 ε περίπτωςθ που θ Π.Α. κα πραγματοποιθκεί εκτόσ Αττικήσ, τα δικαιολογθτικά 

κατατίκενται από τον καταρτιηόμενο ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. τουλάχιςτον 1 εβδομάδα πριν την ζναρξη 

τθσ Π.Α. 

 Μετά τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικών ςτο ΔΙΕΚ εκδίδεται θ Απόφαςη Ζγκριςησ τησ Π.Α. 

και ο καταρτιηόμενοσ ξεκινάει τθν Π.Α.  

ΛΗΞΗ  ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΑΚΗΗ 

Μετά τθ λιξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ οι αςκοφμενοι προςκομίηουν ςτο ΔΙΕΚ  τα παρακάτω: 

1. Βεβαίωςη Εργοδότη για τη Λήξη τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ (ςυμπλθρώνεται από τον 

εργοδότθ) 

2. Σο Βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςησ (ςυμπλθρωμζνο από τον αςκοφμενο και υπογεγραμμζνο 

– ςφραγιςμζνο από τον εργοδότθ).   

3. ΣΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΘΞΘ ΣΘ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΝΗ 


