
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 34/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 161/2022 

 

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτημάτων σπουδαστριών ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής 

άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 του μήνα Οκτωβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 9547 – 03/10/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: 6ΒΗΨΩ1Ζ-Λ0Ζ



Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το δεύτερο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής: 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 

ρυθμίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αμειβόμενης πρακτικής 

άσκησης και της μαθητείας στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των 

καταρτιζόμενων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους 

καταρτιζόμενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. (παρ.7 άρθρο 34 Ν.4763/20, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4777/21). 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 

3938/26.08.2021 τεύχος Β'). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά 

περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των 

δαπανών της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, η συμμετοχή του 

Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των καταρτιζόμενων, τις εισφορές και 

καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους καταρτιζόμενους, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. άλλων 

υπουργείων ή ν.π.δ.δ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. (παρ.8 άρθρο 34 

Ν.4763/20, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 47 του Ν.4777/21). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται τα θέματα 

Μαθητείας, που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και 

καθορίζεται νέο πλαίσιο ποιότητας μαθητείας. (παρ.5 άρθρο 40 Ν.4763/20). 

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'). 

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 
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(ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β') (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ./ Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 

ΣΤ άρθρο 5 ΚΥΑ 26385/16.02.2017 (ΦΕΚ 491/ 20.02.2017 τεύχος Β'). 

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο 

εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων 

και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη 

ειδικότητα. (παρ. Α άρθρο 1 ΚΥΑ 26385/16.02.2017 (ΦΕΚ 491/20.02.2017 τεύχος Β'). 

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'). 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των εργοδοτών και με την εποπτεία 

του Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου. (άρθρο 6 παρ.6 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). (παρ.1 άρθρο 27 Ν.4763/20) (άρθρο 1 

παρ.4 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β'). 

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι σπουδαστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει 

το 2ο εξάμηνο φοίτησης στα Ι.Ε.Κ.  (Απόφαση Γ.Γ. επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ 

981/12.03.2021 τεύχος Β'). Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το 

χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να 

υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης της 

ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή 

μαθητείας. (άρθρο 1 παρ.1 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος 

Β'). Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα 
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(960) ώρες. (άρθρο 1 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος 

Β'). 

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα 

κάθε μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής 

Άσκησης) η εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της. 

(Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015). 

Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη 

φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται 

η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική 

σύμβαση πρακτικής άσκησης. (άρθρο 6 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 

3938/26.08.2021 τεύχος Β'). 

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει 

αίτηση -δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την 

επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. 

/Κ1/146931/18.09.2015) (παρ.1 άρθρο 3 Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ'/1802/06.02.1996 

(ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β') (Απόφαση Γ.Γ. επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ 

981/12.03.2021 τεύχος Β') 

Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι 

αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με 

σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το 

αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του 

καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής 

άσκησης. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) (παρ.1 άρθρο 3 Υπ.Εθν.Παιδ.& 

Θρησκ. Ζ'/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β') (Απόφαση Γ.Γ. 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας 

ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ 981/12.03.2021 τεύχος Β') 

 Ο Δ/ντής του Ι.Ε.Κ. εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του 

καταρτιζόμενου, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώνει ότι ο καταρτιζόμενος θα 

απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του, ακόμα ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα 

ετεροαπασχολείται για την συγκεκριμένη περίοδο. Επιπλέον, ο Δ/ντής λαμβάνει υπόψη 

του ότι η επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη 

διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 

2 άρθρο 3 Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ'/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β') 

(Απόφαση Γ.Γ. επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και 

νεολαίας ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ 981/12.03.2021 τεύχος Β') 
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Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη και συνυπογράφεται από 

τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή 

θεωρείται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των 

ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ, και κοινοποιείται στην Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α με το 

οποίο συνεργάζεται η εκπαιδευτική δομή. Για τον ανήλικο μαθητευόμενο η Σύμβαση 

υπογράφεται και από τον κηδεμόνα του. Ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της 

Σύμβασης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, ύστερα από εισήγηση των 

αρμόδιων υπηρεσιών της  Δ.ΥΠ.Α και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Διευθύνσεων του  

ΥΠΠΕΘ. 

Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 

(άρθρο 2 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β') 

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') 

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 της παρ. 2. 

(άρθρο 3 παρ.3 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β') 

Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4795/21 «η Οικονομική 

Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως 

προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση 

έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 

206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 4765/2021». 

Κατόπιν των ανωτέρω τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 1) η υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 9354/27-09-2022 αίτηση της Ναταλίας Βασιλικής Μπακοζάχου του Ιωάννη, 

σπουδάστριας του ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Λαμίας, ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, κατοίκου 

Στυλίδας, για την ολοκλήρωση της πρακτικής της άσκησης, υπολείπονται 138 ώρες, στο 

Δήμο μας και ειδικότερα στον Παιδικό Σταθμό και 2) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9361/27-09-

2022 αίτηση της Σοφίας Ιφιγένειας Βάτση του Σπυρίδωνα, σπουδάστριας του ΙΕΚ 

Δ.ΥΠ.Α Λαμίας, ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, κατοίκου Στυλίδας,  για την 

πραγματοποίηση  της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών, με τις 
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οποίες αιτούνται έγκριση για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στο 

Δήμο μας και ειδικότερα στον Παιδικό Σταθμό. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 

2. τις διατάξεις του Ν. 4777/2021 

3. την ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β') 

4. την αρ. 51 με αρ. πρωτ. 359893/20-09-2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 

5. τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 9354/27-09-2022 και 9361/27-09-2022 αιτήσεις των 

σπουδαστριών, του ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Λαμίας Ναταλίας Βασιλικής Μπακοζάχου του 

Ιωάννη και Σοφίας Ιφιγένειας Βάτση του Σπυρίδωνα, ειδικότητας Βοηθός 

Βρεφονηπιοκόμων. 

6. την υπ’ αρ. πρωτ. 860722/28-09-2022 βεβαίωση φοίτησης (σπουδών) του 

Ι.Ε.Κ. Λαμίας της Ναταλίας Βασιλικής Μπακοζάχου. 

7. την υπ’ αρ. πρωτ. 862291//28-09-2022 βεβαίωση φοίτησης (σπουδών) του 

Ι.Ε.Κ. Λαμίας της Σοφίας Ιφιγένειας Βάτση. 

8. τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9353/27-09-2022 και 9480/30-09-2022 βεβαιώσεις της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι για την 

κάλυψη της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω 

ασκούμενων σπουδαστών υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 

70.6054.0005 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών 

ΙΕΚ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. Ανάλογες πιστώσεις θα 

εγγραφούν στον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του επόμενου 

οικονομικού έτους. 

 

 Εισηγούμαι: 

 

Α. Την έγκριση της πραγματοποίησης της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 

960 ωρών της σπουδάστριας του ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Λαμίας, Σοφίας Ιφιγένειας Βάτση του 

Σπυρίδωνα και την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (υπόλοιπο 138 ωρών) της 

σπουδάστριας του ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Λαμίας,  Ναταλίας Βασιλικής  Μπακοζάχου του Ιωάννη 

στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Στυλίδας. Πριν από την έναρξη της πρακτικής 

άσκησης, οι σπουδάστριες υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικά υγείας για 

εργαζόμενους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (Παράρτημα Ι, 

ΦΕΚ 2179/τ.Β/12.06.2018). 

Β. Οι σπουδάστριες δεν δικαιούνται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση 

της πρακτικής τους άσκησης σε αυτόν. 
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Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι σπουδάστριες υπάγονται στην ασφάλιση 

του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος.  

Δ. Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης θα γίνει ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου 

Ε.3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης 

σπουδαστών-φοιτητών» με συνημμένη την εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Την έγκριση της πραγματοποίησης της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 

960 ωρών της σπουδάστριας του ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Λαμίας, Σοφίας Ιφιγένειας Βάτση του 

Σπυρίδωνα και την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (υπόλοιπο 138 ωρών) της 

σπουδάστριας του ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Λαμίας,  Ναταλίας Βασιλικής  Μπακοζάχου του Ιωάννη 

στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Στυλίδας. Πριν από την έναρξη της πρακτικής 

άσκησης, οι σπουδάστριες υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικά υγείας για 

εργαζόμενους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (Παράρτημα Ι, 

ΦΕΚ 2179/τ.Β/12.06.2018). 

Β. Οι σπουδάστριες δεν δικαιούνται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση 

της πρακτικής τους άσκησης σε αυτόν. 

Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι σπουδάστριες υπάγονται στην ασφάλιση 

του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος.  

Δ. Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης θα γίνει ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου 

Ε.3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης 

σπουδαστών-φοιτητών» με συνημμένη την εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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