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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/15-11-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 235/2021
Θέμα 7ο: Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ.
Σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.4830/2021 και ύστερα από την με αρ.13681/11-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στον Πρόεδρο της Κοινότητας Βαλτερού, στην
Πρόεδρο της Κοινότητας Καρπερής και στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 5:
Παρόντες οι :
Δεν συμμετείχαν κατά
Όνομα
1 Γεώργιος
2 Ανέστης
3 Μαλαματής
4 Δημήτριος
5 Κλεάνθης

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Μπουντράκης
Τζήκας

Αθανάσιος
Σωτήριος
Λάμπρος

Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

την έναρξη της
συνεδρίασης
Ιωάννης Αβραμίδης

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Σταυρακάρας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου.
Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
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Πριν από τη συζήτηση του τρίτου θέματος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Αβραμίδης
συνδέθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έβδομου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.13549/10-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Εχοντας υπόψη:
1. Την ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β'): των ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την πρακτική άσκηση
καταρτιζομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σύμφωνα με την οποία:
Α) Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά
πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, οι
οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες», με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας
των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν
Β) Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον
πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την
αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, και την
παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου. Κάθε πρακτικά ασκούμενος τηρεί
βιβλίο πρακτικής άσκησης στο οποίο καταγράφει κατά εβδομάδα τις εργασίες με τις οποίες
ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο
πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και
υπογράφεται από τον εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας. Στο τέλος κάθε μήνα, ο πρακτικά
ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης ή εποπτείας της πρακτικής άσκησης το
βιβλίο πρακτικής άσκησης για έλεγχο.
Γ) Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου.
Δ) .Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του
καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83)
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο
οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση

Ε) .Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης,
δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση
του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές
2. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.:64718/07-96-2021 Αίτηση του ενδιαφερομένου ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Γεωργίου για Πρακτική άσκηση στην ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων και
επικοινωνιών με απασχόληση 5 ημερών/εβδομάδα
3. Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πίστωσης του πρ/σμού έτους
2021 για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών του εργοδότη-Δήμου
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Εισηγούμαστε
Την έγκριση πρακτικής άσκησης του σπουδαστή ΙΕΚ Χατζημιχάλη Αλέξανδρο του Γεωργίου ,
ειδικότητας Τεχνικών Δικτύων και επικοινωνιών για διάρκεια εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών
με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ
3938/26.08.2021 τεύχος Β')».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό ισχύει, την υπ’ αρ. 13549/10-11-2021 εισήγηση
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου και τις διατάξεις που
αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Την πρακτικής άσκηση σπουδαστή ΙΕΚ, ειδικότητας Τεχνικών Δικτύων και επικοινωνιών
για διάρκεια εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών με τους όρους και τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στην ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β')».
2. Η κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2021
σύμφωνα με την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
3. Η Παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 235/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 18-11-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

