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

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) 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. 1603/18-03-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κοντογιάννης Ιωάν. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος  
 

3. Κολλάτος Κων.                         

4. Βλάχος Αθαν.  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος   
 

6. Ζαρδούκας Κων.*  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 

ΘΕΜΑ ( 4ο  ). «Επί αιτημάτων, για Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ» 
Αριθμός   Απόφασης ( 64) 
 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Κ5/97484/5-8-2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021), οι 
σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε 
φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες , Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και 
επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) , (παρ.1 άρθρο 27 
Ν.4763/20) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο 
φοιτούν, (άρθρο 2 παρ.1 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β') 

Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων 
απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα 
ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του. (άρθρο 6 παρ. 1 ΚΥΑ 
K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β') 

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα 
από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου 
εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε 
κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου 
θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 
4777/2021 (Α’ 25), (άρθρο 1 παρ.4 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος 
Β. 

ΑΔΑ: ΨΠΥ2ΩΗ7-ΑΞ4



Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) 
ώρες. (άρθρο 1 παρ.3 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β') 

Με το άρθρο 3 παρ.1 της ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β') 
ορίζεται ότι «…Η αποζημίωση καταβάλλεται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση πρακτικής 
άσκησης. Όλες οι παραπάνω Δαπάνες …. βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και 
καταβάλλονται από το φορέα υλοποίησης  του               έργου».  

Με το άρθρο 3 παρ. 2 ορίζεται ότι « ..κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο 
καταρτιζόμενος υπάγεται  στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ( πρώην ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) μόνο για τον κλάδο 
ατυχήματος ή για τον κλάδο Ατυχήματος και κλάδος ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 51/20-09-2021 (ΑΔΑ: 69ΔΓ46ΜΑΠΣ-Κ40). Για την ασφάλιση του 
καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του αρ.10 του ν.2217/1994 (Α΄83)  
ασφαλιστικές                                                        εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο 
υλοποιείται η πρακτική άσκηση». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  η από 9/3/2022 
αίτηση της ΚΚωωννσσττααννττίίννααςς  ΤΤΣΣΙΙΟΟΥΥΡΡΒΒΑΑ, σπουδάστριας του 2ου Δ.ΙΕΚ Λάρισας, με την οποία αιτείται 
έγκριση για την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στο Δήμο Τεμπών και ειδικότερα 

σσττοονν  ΠΠααιιδδιικκόό  ΣΣττααθθμμόό  ΜΜαακκρρυυχχωωρρίίοουυ διάρκειας 960 ωρών με την ειδικότητα Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων και η από 16/3/2022 αίτηση της σπουδάστριας του ΙΙΕΚ εκπαιδευτική 
Ένωση, ΓΓεεωωρργγίίααςς  ΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ, με την οποία αιτείται έγκριση για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής της άσκησης στο Δήμο Τεμπών και ειδικότερα σσττηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη  ΓΓόόννννωωνν, 
διάρκειας 960 ωρών με την ειδικότητα φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 

Για την κάλυψη  της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών των παραπάνω ασκούμενων 
σπουδαστριών, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 02.10.6054.01 με τίτλο 
«Εργοδοτικές Εισφορές Πρακτική Άσκηση»  του προϋπολογισμού έτους   2022. 
 

 Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, τις 
αιτήσεις των σπουδαστριών των ΙΕΚ Λάρισας,  για πρακτική άσκηση στο Δήμο Τεμπών και μετά 
από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 
ωρών της Κωνσταντίνας ΤΣΙΟΥΡΒΑ, σπουδάστριας του 2ου Δ.ΙΕΚ Λάρισας, στον Παιδικό Σταθμό 
Μακρυχωρίου.  
 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 
ωρών της Γεωργίας ΛΑΝΤΟΥ, σπουδάστριας του Ι.ΙΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» Λάρισας, στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων.  
 

➢ Η κάλυψη  της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών των παραπάνω ασκούμενων 
σπουδαστριών, θα γίνει από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 02.10.6054.01 με τίτλο 
«Εργοδοτικές Εισφορές Πρακτική Άσκηση»  του προϋπολογισμού έτους   2022. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   64/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 
Σίμος Βασίλειος 
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