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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/29-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 31/2016 
Έγκριση πραγµατοποίησης της πρακτικής 

άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ σε υπηρεσίες του 
∆ήµου Μεγαρέων. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 29 Φεβρουαρίου  
2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 21:00 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 3835/25-2-2016 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Σωτηρίου Γεώργιος ∆ρένης Αθανάσιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος  
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 29/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 

………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού .Σ/λίου το 
από 23/2/2016 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού 
κας Φωτεινής Στυλιανοπούλου, µε θέµα: «Έγκριση πραγµατοποίησης της 
πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ σε υπηρεσίες του ∆ήµου Μεγαρέων», το 
οποίο έχει ως ακολούθως: 

 



 2 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193τ.Α΄) και 
της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 5954/23-6-2014  απόφασης του υπουργού Παιδείας 
και θρησκευµάτων (ΦΕΚ 1807τ.Β΄) , οι Σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή 
την Μαθητεία µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σπουδαστών των Σχολών 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) , εκτός της διάρκειάς της , µε ευθύνη εφαρµογής του 
Ι.Ε.Κ. που φοιτούν , µα πραγµατοποιήσουν σε Φυσικά Πρόσωπα , Ν.Π∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.  
           Κάθε ασκούµενος πραγµατοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τµήµατα των φορέων 
απασχόλησης αντίστοιχα µε την ειδικότητά του, µε την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα 
ειδικότητας αντίστοιχης µε το αντικείµενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαµβάνει θέση 
εργασίας. (Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) 
          Με την υπ’ αριθµ. 139931/Κ1/8-9-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού -  Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων – 
Οικονοµικών – Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας 
(ΦΕΚ 1953τ.Β΄) , καθορίσθηκαν η διάρκεια και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ή 
µαθητείας των καταρτιζόµενων στα ΙΕΚ , καθώς και η ασφάλισή τους κατά την διάρκεια της 
Πρακτικής άσκησης ή µαθητείας , η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει την Γενικής Γραµµατείας 
∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς . 
         Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Κ1/146931/18-9-2015 ερµηνευτική εγκύκλιο της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισµού , Παιδείας και 
Θρησκευµάτων : 
• Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και πρέπει να είναι 

συνεχόµενη ή και τµηµατική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ηµερολογιακό έτος 
(άρθρο 23 Ν.4186/13) ) (παρ. 3 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 
1807/02.07.2014 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) 

• Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να 
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις. (άρθρο 1 ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 
τεύχος Β’) (παρ. 5 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 
τεύχος Β’) 

• Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ 
δεν καταβάλλουν δίδακτρα ή τέλη εγγραφής ή παντός είδους άλλες εισφορές προς τα 
ΙΕΚ ή τον O.Ε.Ε.Κ. (παρ.1 άρθρο 2 Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ’/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 
104/22.02.1996 τεύχος Β’)  

• Τα Ι.Ε.Κ., µεριµνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούµενων/µαθητευόµενων στο 
Ι.Κ.Α., µόνο για την περίπτωση ατυχήµατος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια 
πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας. (άρθρο 2 της ΚΥΑ 
139931/Κ1/08.09.2015 - ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) , (εγκύκλιος Υπουργείου 
Πολιτισµού, Παιδείας και θρησκευµάτων υπ’ αριθµ. /Κ1/146931/18.09.2015) και  (άρθρο 
12 παρ. 1 του  Ν.2009/92 – ΦΕΚ 18τ.Α΄) 

Επισηµαίνεται ότι , οι σπουδαστές δεν δικαιούνται αποζηµίωση από τον ∆ήµο για την 
πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης και µε δεδοµένο ότι η ασφάλιση του ασκούµενου 
θα γίνεται από το ΙΕΚ σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις , γίνεται σαφές ότι η 
Πρακτική Άσκηση δεν βαρύνει οικονοµικά τον ∆ήµο Μεγαρέων  
           Κατόπιν των ανωτέρω , προτείνουµε : 
• όπως ο ∆ήµος Μεγαρέων , δεχτεί σπουδαστές Ι.Ε.Κ. προκειµένου να 

πραγµατοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε διάφορες Υπηρεσίες και ∆οµές του 
∆ήµου .  

• ο αριθµός των πρακτικά ασκούµενων σπουδαστών να είναι έως ΕΞΗΝΤΑ (60) 
 

 
 



 3 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 
Προέδρου   και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4186/2013, της παρ. 3 του άρθρου 
3 της υπ’ αριθµ. 5954/23-6-2014  απόφασης του υπουργού Παιδείας και 
θρησκευµάτων (ΦΕΚ 1807τ.Β΄) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την πραγµατοποίηση στον ∆ήµο Μεγαρέων , πρακτικής άσκησης  
σπουδαστών ΙΕΚ. 

   
 Β) Ο αριθµός των σπουδαστών, που µπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση 

σε διάφορες Υπηρεσίες και ∆οµές του ∆ήµου Μεγαρέων είναι έως εξήντα (60) 
άτοµα. 

 
Γ) Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 

139931/Κ1/2015 (ΦΕΚ 1953τ.Β΄ ) και δεν βαρύνει οικονοµικά τον ∆ήµο. 
 

 ∆) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  31/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Σταµούλης Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


