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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 17/01/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 790
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: I. Σταθάκης
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010701
Fax: 2107295917
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
3Η Συνεδρίαση 17-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 8/2022
ΘΕΜΑ: Αποδοχή του σπουδαστή του τμήματος Τεχνικών Δασικής Προστασίας του
Δ.Ι.Ε.Κ Ζωγράφου, Σόμπολα Παναγιώτη για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο
Δήμο Καισαριανής για έξι μήνες, από 17/1/2022 έως 29/7/2022
Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2022 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 17η του μηνός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 547/13-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Παρόν επίσης στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλος
Σπύρος.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 625/14-01-2022 εισήγηση του
προϊστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου η οποία έχει
ως εξής :
Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής
άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της
κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (άρθρο 1 παρ.2
ΚΥΑ
K5/97484/05.08.2021
(ΦΕΚ
3938/26.08.2021
τεύχος
Β') (e-ΕΦΚΑ
εγκ.51/359893/20.09.21)
Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς
με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και
επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. (άρθρο 1 ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015
(ΦΕΚ 1953/10.09.2015τεύχοςΒ')(Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ./Κ1/146931/18.09.2015)
Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη
μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 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')
Τα ανωτέρω φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, θεωρούνται «εργοδότες» ως προς τις
υποχρεώσεις τους έναντι των ασκουμένων. (e-ΕΦΚΑ εγκ.51/359893/20.09.21)
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση
του e-ΕΦΚΑ (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. (άρθρο 3 παρ.2 ΚΥΑ
K5/97484/05.08.2021
(ΦΕΚ
3938/26.08.2021
τεύχος
Β') (e-ΕΦΚΑ
εγκ.51/359893/20.09.21)
Ο σπουδαστής του τμήματος Τεχνικών Δασικής Προστασίας του Δ.Ι.Ε.Κ Ζωγράφου ,
Σόμπολας Παναγιώτης υπέβαλε την υπ’ αριθμ πρωτ 26518/8-12-2021 αίτηση για
πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμου Καισαριανής.
Από την αποδοχή του ανωτέρω σπουδαστή για την πραγματοποίηση πρακτικής
άσκησης στο Δήμο μας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2021 και 2022 γιατί αυτή καλύπτεται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του
Δ.Ι.Ε.Κ που σπουδάζει από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής
άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο

ΑΔΑ: 6Ι3ΓΩΕΨ-Ν2Λ

η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2. (άρθρο 3
παρ.3 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β')
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την αποδοχή του σπουδαστή του τμήματος Τεχνικών
Δασικής Προστασίας του Δ.Ι.Ε.Κ Ζωγράφου, Σόμπολα Παναγιώτη για πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης στο Δήμο Καισαριανής για έξι μήνες, από 17/1/2022 έως 29/7/2022
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή
να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση προϊστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 Την υπ’ αριθμ πρωτ.: 26518/8-12-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου
 Την σχετική νομοθεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή του σπουδαστή του τμήματος Τεχνικών Δασικής Προστασίας του Δ.Ι.Ε.Κ
Ζωγράφου, Σόμπολα Παναγιώτη για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο
Καισαριανής για έξι μήνες, από 17/1/2022 έως 29/7/2022
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
17/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

