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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Αχαρνών.
κ. Πρόεδρε ,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στον
καθορισμό του αριθμού των θέσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Αχαρνών.
Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 174/29-03-1985 (ΦΕΚ 59 Α), οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.
1351/1983 (ΦΕΚ 56Α ) «οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 …. έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμά τους. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη
διάρκεια της άσκησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις
ατυχήματος και δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής». Οι ασφαλιστικές εισφορές
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης.
Κατά τη διάρκεια της άσκησής τους οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση η οποία ανέρχεται
στα 176,08 ευρώ μηνιαίως (ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ307/93 τ. Β΄) συν 10,11 ευρώ που είναι η ασφάλιση
κατά επαγγελματικού κινδύνου (ΚΥΑ Ε5/1303/86, ΦΕΚ168/10-4-1986 τ. Β΄).
Ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη θεσμοθέτηση των θέσεων αυτών απαιτείται:
1. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων πρακτικής άσκησης και
εφόσον επιθυμεί ο φορέας και τον καθορισμό συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Στην απόφαση θα πρέπει να
αναφέρεται η δαπάνη που προκαλείται για την αποζημίωση και την ασφάλιση των σπουδαστών για το τρέχον
και τα επόμενα οικονομικά έτη και για μια πενταετία τουλάχιστον και οι ΚΑ του προϋπολογισμού που θα
επιβαρυνθούν με τη δαπάνη αυτή (Ν. 2469/1997, ΦΕΚ 38/τΑ΄)
2. Η απόφαση αποστέλλεται στη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/Τμήμα Φοιτητικών θεμάτων
και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία μεριμνά για την έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη θεσμοθέτηση των εν
λόγω θέσεων Πρακτικής Άσκησης.
3. Ο φορέας μόνο μετά την έκδοση της απόφασης αυτής μπορεί να δεχθεί σπουδαστές για πρακτική άσκηση. Ο
φορέας έχει δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως διαθέτει θεσμοθετημένες θέσεις, να μη δεχθεί κάποια
περίοδο σπουδαστές για οποιοδήποτε λόγο.
Για το Δήμο Αχαρνών με τη με αρ.136030/Ζ1 Απόφαση (ΦΕΚ 2889/Β/12-9-2016) καθορίστηκαν οκτώ (8) θέσεις
πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο στο Δήμο Αχαρνών Νομού Αττικής με δυνατότητα συμμετοχής
όλων των ειδικοτήτων. Ωστόσο, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997, ΦΕΚ 38/τ.Α΄απαιτείται
επικαιροποίηση των θέσεων αυτών ανά πενταετία.
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Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Δήμος γίνεται δέκτης σχετικών αιτημάτων σπουδαστών ΤΕΙ
διαφόρων ειδικοτήτων, προτείνουμε τον καθορισμό οκτώ (8) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ ανά
εξάμηνο, δηλαδή δεκαέξι (16) θέσεις κάθε έτος.
Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από σπουδαστές που φοιτούν σε Τμήματα ΤΕΙ, αντίστοιχα με τις
αρμοδιότητες που ασκούνται από τους ΟΤΑ και τις ειδικότητες που προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του
Δήμου Αχαρνών για το τακτικό προσωπικό αυτού.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ θα βαρύνουν τους
ετήσιους προϋπολογισμούς του Δήμου Αχαρνών αρχής γενομένης από το έτος 2023, στους οποίους θα δεσμεύεται
πίστωση στους σχετικούς ΚΑ 106041.004 και 106054.002 με το συνολικό ποσό των 36.672,00 ευρώ για κάθε ένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη και για μια πενταετία έως και το έτος 2027, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(16 θέσεις ανά έτος x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) (αρ. πρωτ.90781/21-9-2022 βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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