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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.21537/19-
11-2029 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018. 

  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), 
τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για 
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος δεύτερο. 

 Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                   ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 

3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     

5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης καθώς 
και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση ή μη άσκησης σπουδαστών του Δ. ΙΕΚ Σύρου ειδικότητας «Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων» στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
21519/19-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρώπινων Πόρων, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Κ5/97484/5-8-2021 (ΦΕΚ 3938/τ.Β/26-8-2021), 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 
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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 πρακτικά ασκούμενος πραγματοποιεί την πρακτική 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). 

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 3938/26.08.2021τεύχος 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 
απ.359893/20-09-2021,αρ. 51/2021 (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». 

Στο ανωτέρω πλαίσιο ο Δήμος δέχθηκε τις κάτωθι τέσσερις (4) αιτήσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών του Δ. ΙΕΚ Σύρου ειδικότητας “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” για το τμήμα Παιδικών - 
Βρεφονηπιακών Σταθμών συνοδευόμενες με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης (σπουδών) του 
Δ.ΙΕΚ Σύρου : 

 ΑΠ:20647/05-11-2021 της Ν.Μ. 

 ΑΠ:20625/05-11-2021 της Λ.Α. 

 ΑΠ:20466/04-11-2021 της Λ.Μ. 

 ΑΠ:20473/04-11-2021 της Δ.Μ. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απ:20993/12-11-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2021 στο σκέλος των εξόδων 
και στον Κ.Α. 10.6055.004 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών πρακτικής 
άσκησης ΙΕΚ κλπ» υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης 
ποσού 150,00€, ενώ ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου 
έτους. 

Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα :  
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1. τις διατάξεις του άρθρου 40 “ Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού” του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020), 

2. την α.π. 359893/20-09-2021 με αρ. 51/2021 (ΑΔΑ: 69ΔΓ46ΜΑΠΣ-Κ40) Εγκύκλιο 
του e-ΕΦΚΑ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».  

3. την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Κ5/97484/05-08-2021 (ΦΕΚ 3938/τ.Β΄/26-08-2021) «Πρακτική 
άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 

4. τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη 
θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. την αριθ. πρωτ. 20993/12-11-2021 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

6. τις τέσσερις (4) αιτήσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Δ. ΙΕΚ Σύρου 
ειδικότητας “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” στο τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
συνοδευόμενες με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης (σπουδών) του Δ.ΙΕΚ Σύρου 

7. την συμμετοχή και συνεργασία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στην απόκτηση 
επαγγελματικής εμπειρίας μέσω υλοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ 

Εισηγούμαστε την έγκριση πραγματοποίησης από 01/12/2021 της υποχρεωτικής 
πρακτικής άσκησης διάρκειας εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών των τεσσάρων (4) 
προαναφερόμενων σπουδαστών του Δ. ΙΕΚ Σύρου ειδικότητας “Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων” στο τμήμα Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου - 
Ερμουπολης. 

Οι σπουδαστές δεν δικαιούνται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής τους άσκησης σε αυτόν.  

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση των πρακτικά 
ασκούμενων/σπουδαστών θα γίνει από το Δήμο και μόνο για τον κλάδο ατυχήματος 
σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. 
 

2.Την με αρ. πρωτ. 21537/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

3.Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 
2021». 
 

4.Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.  
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5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την πραγματοποίηση από 01/12/2021 της 
υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών των τεσσάρων (4) 
προαναφερόμενων σπουδαστών του Δ. ΙΕΚ Σύρου ειδικότητας “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” στο 
τμήμα Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. 

Οι σπουδαστές δεν δικαιούνται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση της πρακτικής 
τους άσκησης σε αυτόν.  

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/ 
σπουδαστών θα γίνει από το Δήμο και μόνο για τον κλάδο ατυχήματος σύμφωνα με τους όρους της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

7.Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση από 01/12/2021 της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης 
διάρκειας εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών των τεσσάρων (4) σπουδαστών του Δ. ΙΕΚ 
Σύρου ειδικότητας “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” στο τμήμα Παιδικών -Βρεφονηπιακών 
Σταθμών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, οι οποίοι υπέβαλαν τις κάτωθι αιτήσεις 
συνοδευόμενες με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης (σπουδών) του Δ.ΙΕΚ Σύρου : 

 ΑΠ:20647/05-11-2021 της Ν.Μ. 

 ΑΠ:20625/05-11-2021 της Λ.Α. 

 ΑΠ:20466/04-11-2021 της Λ.Μ. 

 ΑΠ:20473/04-11-2021 της Δ.Μ. 

Οι σπουδαστές δεν δικαιούνται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής τους άσκησης σε αυτόν.  

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση των πρακτικά 
ασκούμενων/ σπουδαστών θα γίνει από το Δήμο και μόνο για τον κλάδο ατυχήματος 
σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. 

 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

   
                                               ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                                               

                                                                                     
                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                            
 
              ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                 
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