
Δ.ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ          ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Π.Α. 

 

«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

(Ι.Ε.Κ.)» 

 

Οι  σπουδαστές  των  Ι.Ε.Κ.  που  έχουν  συμπληρώσει  τουλάχιστον  120  ημερομίσθια  στην ειδικότητα 

που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η 

Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και 

της εργαστηριακής κατάρτισης.  

 

Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που 

εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το 

επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 

118)). 

 

********** 

 

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό 

χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1) Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς 

με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 

και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της 

Πρακτικής Άσκησης). Η Υ.Δ. γίνεται μέσω του gov.gr (λεπτομέρειες στο σύνδεσμο 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-

upeuthunes-deloses 

Το κείμενο της Υ.Δ. είναι: 

«Ζητώ την απαλλαγή μου από πρακτική άσκηση στην Ειδικότητα ......... Έχω εργαστεί από ........ έως ........... 

στην επιχείρηση ............ με την ειδικότητα ........... Τα αντικείμενα απασχόλησης μου ήταν ..........» 

2) Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, 

το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του 

εργαζόμενου. 

3) Βεβαίωση  Ε.Φ.Κ.Α.   που  να   προκύπτει  ο   εργοδότης,  το   σύνολο  των   δηλωμένων  ημερών 

απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου. 

4) Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά). 

5) Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή 

του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά). 

 

Τα πλήρη δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail praktiki@iek-kifiss.att.sch.gr. Ελλιπή 

δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Οι αιτούντες ενημερώνονται μέσω e-mail για το αποτέλεσμα της 

αιτήσεως τους. 

 

********** 
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