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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Δευτέρα 28.09.2021, ώρα 10:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.09.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 10997 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

124/2021 
από το πρακτικό της δια περιφοράς 14ης/ 28.09.2021 συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα: Καθορισμός  του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών Α.Ε.Ι. 

 

Σήμερα Τρίτη 28.09.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 10879/24.09.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.09.2021) πρόσκληση του 

Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά) ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κατσιάβας Αστέριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αλεξανδρίδου Βασιλική 25. Ευσταθίου Ηλίας 

26. Καλαγιάς Γρηγόριος 27. Ολύμπιος Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Την παρουσία του δήλωσε  ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας. 

 

Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 

(ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 

75/03.03.2020 τεύχος Α’). 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν την παρουσία τους και ψήφισαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή και μηνύματος κινητής τηλεφωνίας ή τηλεφώνου στον Πρακτικογράφο του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή την Τρίτη 28.09.2021, από ώρα 9:30 

π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ. 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: 6ΨΧΔΩ6Ι-Ν2Ω
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Θέμα : Καθορισμός  του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών Α.Ε.Ι. 

 

Για το θέμα έχει αποσταλεί εισήγηση, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: 

 

«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  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.  

 

Ο δήμος μας κρίνει ότι μπορεί να απασχολήσει τέσσερις (αριθμός 4) σπουδαστές Α.Ε.Ι σε χρονικό διάστημα  

σε μια 5ετία  που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο Δήμο μας σε ειδικότητες σχετικές με το 

επάγγελμά τους. 

 

Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Α.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 

€ κατά άτομο (ΚΥΑ 2040776/4589/23-6-94 όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93) και 

ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε5/1303/86, 

ΦΕΚ Β' 168. Η ασφαλιστική εισφορά (1%) βαρύνει τον εργοδότη. 

 

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.» 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού λάβει υπόψη του: 

α) το άρθρο 65 του Ν.3852/10 

β) την περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 

του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 

γ) την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 

2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502 Β 

δ) ΚΥΑ Ε5/1303/86 

ε) την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021  

στους ΚΑ των εξόδων και των επόμενων πέντε(5) οικονομικών ετών 

 

Καλείται να εγκρίνει: 

 

1) Την απασχόληση σπουδαστών των Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι. Τέσσερα (4) άτομα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) 

ετών, που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο Δήμο μας.   

 

2) Την  αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση που θα ανέρχεται 

στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο και την ασφαλίσει τους στο Ι.Κ.Α, κατά του κινδύνου ατυχήματος και 

ασθένειας. 
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Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»:  

«Διαφωνούμε με την απόφαση διότι πρόκειται για άλλη μια μορφή αντιλαϊκής πολιτικής στην εφαρμογή των 

οποίων πρωτοστατεί τόσο ο δήμος Αγιάς όσο και η πλειοψηφία των δήμων της χώρας.  

Η μη κατοχύρωση κανενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η απαράδεκτα χαμηλή αμοιβή αυτών των 

εργαζόμενων (διότι για εργαζόμενους του δήμου πρόκειται και ας ονομάζεται πρακτική εξάσκηση) δείχνει για 

άλλη μία φορά ότι οι δήμοι σαν κομμάτι του αστικού κράτους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εργαλείο της 

πλουτοκρατίας. 

Καθιερώνουν και αναπαράγουν εργασιακές σχέσεις γαλέρας έτσι ώστε το μονοπωλιακό κεφάλαιο να τις 

βρίσκει έτοιμες και να μεγιστοποιεί τα κέρδη του. Όποιος ψηφίζει αυτή την απόφαση μετατρέπει τον εαυτό του 

σε πολιτικό υπηρέτη της μεγαλοαστικής τάξης. 

Ζητάμε οι εξασκούμενοι σπουδαστές να αμείβονται με ότι ορίζουν οι συμβάσεις και ο εργάσιμος χρόνος να 

κατοχυρώνεται ασφαλιστικά». 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, 

- το άρθρο 65 του Ν.3852/10(Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περίπτ. ε’ του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 

του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (Α΄133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις.», 

- την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93 (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 συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93 (Β΄502), 

- την Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (Β΄168): «΄Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 

άσκησης», 

- τις υπ’ αριθμ. 10944 - 27/9/2021 (ΑΔΑ: Ψ288Ω6Ι-ΕΡΥ) και 10945 - 27/9/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ8ΔΩ6Ι-

ΕΚΣ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 στους ΚΑ των εξόδων και των επόμενων πέντε (5) 

οικονομικών ετών, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε τον καθορισμό, ανά εξάμηνο, τεσσάρων (4) θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών 

Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων στο Δήμο Αγιάς.  

 

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

έναρξης από 1/12/2021.   

 

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών Α.Ε.Ι. - ΤΕΙ βαρύνουν 

τον προϋπολογισμό του  2021 Δήμου Αγιάς, υπό Κ.Α.Ε 10.6041.01  με το ποσό των  2.112,96 

ΕΥΡΩ (αρ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ υπολοιπόμενους μήνες από την έναρξη της 

πρακτικής μέχρι το τέλος τρέχοντος οικ. Έτους) και με ποσό 8.451,84 ΕΥΡΩ (αρ. θέσεων ανά 

εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.   
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Οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς  υπό τον Κ.Α.Ε. 10-

6054.01 ποσού 121,32 €. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον 

προϋπολογισμό του έτους 2021 και θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Αγιάς για 

καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και  για μία πενταετία τουλάχιστον. 

 

Τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών Α.Ε.Ι. καταψήφισαν, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας:  

- οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: Κασίδας Ιωάννης 

(επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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