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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.06.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 4184 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

89/2018 
από το πρακτικό της 7

ης
/ 31.05.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 2
ο
: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 31.05.2018, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 3999/27.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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 και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος  3. Αναστασίου Ιωάννης
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4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος
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14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Μπάτσικας Βασίλειος 23. Ολύμπιος Αθανάσιος 

24. Σκαπέτης Αντώνιος 25. Σμυρλής Βασίλειος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε 4ο στη σειρά της ημερήσιας 
διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Σελίδα 2 από 4 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Το Σώμα μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε ότι: αφού συζητηθούν τα θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, στη συνέχεια θα συζητηθούν πρώτα το 5
ο
, 6

ο 
και 7

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως θα 

συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια 

διάταξη.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  2
ο
: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1351/83 (Α’ 56) οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ., 

καθώς και οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/82 έχουν 

υποχρέωση να απασχολούν φοιτητές της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θέλουν 

να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμά τους.  Οι φοιτητές αυτοί, κατά τη διάρκεια της άσκησής 

τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος.  Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης.   

 

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.  

 

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών ανέρχεται σε 186,19€, ενώ η ασφάλισή τους για 

επαγγελματικό κίνδυνο, η οποία βαρύνει το Ν.Π. υπολογίζεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 

12
ης

 ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ.  Με τη δημιουργία μιας (1) θέσης πρακτικής άσκησης φοιτητών 

διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτονται ανάγκες του Δήμου Αγιάς. 

 

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. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1351/83 (ΦΕΚ Α 56)  και της ΚΥΑ 

2025805/2917/0022/93, (Β’ 307) όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93 (Β’ 502), σαν 

εγκρίνετε: 
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Σελίδα 3 από 4 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Τον καθορισμό, ανά εξάμηνο,  μίας (1) θέσης πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων 

στο Δήμο Αγιάς, για την επόμενη πενταετία με ημερομηνία έναρξης από 01/8/2018.  

 

- Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. θα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία 

έναρξης από 01/8/2018.  

 

- Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς, υπό Κ.Α.Ε 02.10.6142.01  με το ποσό των 2.112,96€ (αρ. θέσεων 

ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ υπολειπόμενους μήνες από την έναρξη της πρακτικής μέχρι το 

τέλος τρέχοντος οικ. Έτους) και με ποσό 2.2234,28€ (αρ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 

12 μήνες) για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.   
 

- Οι εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς υπό τον Κ.Α.Ε. 

02.10.6054.01. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 

του έτους 2018 και θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Αγιάς για καθένα από τα 

επόμενα οικονομικά έτη και  για μία πενταετία τουλάχιστον.  

 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Θα υπερψηφίσουμε ως προς τον καθορισμό της θέσης πρακτικής, αλλά 

θα διαφωνήσουμε στο κομμάτι των αμοιβών. Ζητάμε οι φοιτητές, οι σπουδαστές και οι πάντες που κάνουν 

πρακτική άσκηση να πληρώνονται με βάση της αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι Δήμοι να 

σταματήσουν να προωθούν αυτές τις εργασιακές σχέσεις».  

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/82 (ΦΕΚ Α’ 65): «Για την πολυθεσία, την 

πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1351/1983 (Α΄56):  «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την ΚΥΑ Ε5/1797/20.03.1986 (Β΄183): «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης 

ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»,  

- την Κ.Υ.Α 2025805/2917/0022/1993 (Β΄ 307): «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 

Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του 

Δημοσίου, ΟΤΑ, και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», 

όπως αυτή συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 2040776/4589/0022/1994 Β΄ 502): «Συμπλήρωση της 

κοινής Υ.Α. 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ-307 Β' ( Η 2025805/1993 τροποποίησε την 1258/1986-

ΦΕΚ 133Β)», 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 4059/29.05.2018 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/1364_1993_kya_2025805-2917-0022-1993___307-93_.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/1364_1993_kya_2025805-2917-0022-1993___307-93_.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/1364_1993_kya_2025805-2917-0022-1993___307-93_.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/1364_1993_kya_2025805-2917-0022-1993___307-93_.doc
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Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Α. Καθορίζουμε, ανά εξάμηνο,  μία (1) θέση πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι.  διαφόρων ειδικοτήτων 

στο Δήμο Αγιάς, για την επόμενη πενταετία με ημερομηνία έναρξης από 01/8/2018.  

 

- Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. θα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.  

 

- Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς, υπό Κ.Α.Ε 02.10.6142.01  με το ποσό των 2.112,96€ (αρ. θέσεων 

ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ υπολειπόμενους μήνες από την έναρξη της πρακτικής μέχρι το 

τέλος τρέχοντος οικ. Έτους) και με ποσό 2.2234,28€ (αρ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 

12 μήνες) για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.   
 

- Οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς υπό τον Κ.Α.Ε. 

02.10.6054.01. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 

του έτους 2018 και θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Αγιάς για καθένα από τα 

επόμενα οικονομικά έτη και  για μία πενταετία τουλάχιστον.  

 

Β. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Υπουργού Οικονομικών, καθώς και για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης.  

 

Μειοψήφισαν: ο Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και η Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), δημοτικοί 

Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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