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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 5/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 08 του μήνα Μαρτίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  ζ ώ σ η ς  &  μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1348/04-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 
3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  13. Βλάχος Αθαν.* 

2. Μητσογιάννης Nικ.*  14. Νικολάου Γεώργιος * 

3. Σίμος Βασ.*  15. Κολλάτος Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.*  16. Τσεργάς Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  18.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης *  19. Σαΐτης Αστέριος 
8. Ντόντος Γεωργ.     20. Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   21. Ανδρέου Νικ. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  22. Κωστή Μαρία   

11. Κακαγιάννης Χρ.  23. Χαδουλός Κων.                

12. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*  24. -- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1.  Ζησάκη Ξανθή    5. Καρατέγος Μιχάλης 

2.  Νταναβάρα Αργυρή   6. Τσούγιας Χρήστος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

*  δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (2ο). «Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για απασχόληση φοιτητών Τ.Ε.Ι., στα πλαίσια 
Πρακτικής άσκησης αυτών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 29) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Σίμος  Βασίλειος. 
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από 
την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502 Β, οι ΟΤΑ και τα δημοτικά ΝΠΔΔ έχουν υποχρέωση 
να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να 
πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 
σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης 
και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής 
μορφής.  

 

Ο δήμος μας κρίνει ότι μπορεί να απασχολήσει 1 σπουδαστή ΤΕΙ ανά εξάμηνο, σε 
χρονικό διάστημα 5 ετών (έως 2 το έτος) που επιθυμούν να κάνουν την εξάμηνη πρακτική 
τους άσκηση  στο Δήμο μας σε ειδικότητες σχετικές με το επάγγελμά τους. 
Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση ανέρχεται στο 
ποσό των 176,08 € κατά άτομο (ΚΥΑ 2040776/4589/23-6-94 όπως συμπληρώθηκε από την 
ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93) και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος και 
ασθένειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε5/1303/86, ΦΕΚ Β' 168. Η ασφαλιστική εισφορά (1%) 
βαρύνει τον εργοδότη. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στους ΚΑ 
10.6041.01 «Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών- μαθητείας ΟΑΕΔ κλπ» ποσό 
3.180,00 και 10.6054.01 «“Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ”» ποσό 192,00€ του 
προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών οικον. έτους 2022. 
Για την ανωτέρω δαπάνη θα δεσμεύονται στους προϋπολογισμούς του δήμου Τεμπών οι 
αντίστοιχες πιστώσεις, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για μία πενταετία 
τουλάχιστον 

Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η παραπάνω 
θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Υπουργού Οικονομικών. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, του Ν. 
1351/83, τις αναφερόμενες σχετικές διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και  μετά από 
διαλογική συζήτηση  []. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 
1.- Εγκρίνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απασχόληση εεννόόςς  ((11)) σσπποουυδδαασσττήή  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..  ααννάά  

εεξξάάμμηηννοο,, που επιθυμούν να κάνουν την ΠΠρραακκττιικκήή  ττοουυςς  ΆΆσσκκηησσηη  στο Δήμο  Τεμπών, για 
διάφορες ειδικότητες  που είναι δυνατή η  πρακτική άσκηση  σε ΟΤΑ.   
 
2.-  Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση ανέρχεται 
στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο (ΚΥΑ 2040776/4589/23-6-94 όπως συμπληρώθηκε από την 
ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93) και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος και 
ασθένειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε5/1303/86, ΦΕΚ Β' 168. Η ασφαλιστική εισφορά (1%) 
βαρύνει τον εργοδότη. 
 
3.- Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία 
έναρξης  από 0011--0077--22002222.   Η δαπάνη που θα προκύψει, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις που υπάρχουν στους ΚΚ..ΑΑ..  1100..66004411..0011 «Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών- μαθητείας ΟΑΕΔ κλπ» ποσό 33..118800,,0000  €€ και ΚΚ..ΑΑ..  1100..66005544..0011 «“Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ ΙΚΑ”» ποσό 119922,,0000€€ του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών οικον. έτους 
2022,  με το ποσό των 1.117,14 € για το 2022 [186,19 € (176,08+10,11) Χ 1 άτομο Χ 6 μήνες] 
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και με το ποσό των 2.234,28 € για καθένα από τα επόμενα έτη [186,19 € (176,08+10,11) Χ 1 
άτομο Χ 12 μήνες].   
 

Για την ανωτέρω δαπάνη θα δεσμεύονται στους προϋπολογισμούς του δήμου Τεμπών οι 
αντίστοιχες πιστώσεις, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για μία πενταετία 
τουλάχιστον. 
 

4.- Την αποστολή της απόφασης στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την 
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και Υπουργού Οικονομικών και η εν λόγω απόφαση  θα 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 29/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημ. 
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