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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  35ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα ηµέρα Τρίτη 26-10-2021 και ώρα 10.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 23801/26-10-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ Πτολεµαΐδας στο ∆ήµο Εορδαίας.   
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Τερζοπουλου Αθηνα 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

3. Μπίγγας Στεφανος 

6. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
«Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ Πτολεµαΐδας στο ∆ήµο Εορδαίας.  » 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υπάρχει προθεσµία για την έναρξη της πρακτικής άσκησης των 
σπουδαστών, ήτοι 1-11-2021. 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι υπάρχει προθεσµία για την έναρξη της πρακτικής άσκησης των 
σπουδαστών, ήτοι 1-11-2021. 
Θέτουµε υπόψη σας την από 25-10-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αριθµού πρακτικής άσκησης καταρτιζόµενων στο ΙΕΚ ΠτολεµαΊδας στο ∆ήµο 
Εορδαίας».  

Σύµφωνα µε τον υπ’ αριθµ.πρωτ. 1311/27/09/2021 έγγραφο του ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ζητείται να 
πραγµατοποιήσου πρακτική άσκηση στον ∆ήµο µας δώδεκα(12)σπουδαστές ειδικότητας «ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ» οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να πραγµατοποιήσουν την 
πρακτική άσκησή τους στον ∆ήµο µας. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι συνολικά 960 ώρες και 
πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση των δύο(2) πρώτων εξαµήνων. Η αποζηµίωση και η ασφαλιστική 
κάλυψη γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ΄αριθµ. Κ5/97484/05-08-2021(ΦΕΚ Β’ 
3938/26-08-2021)Υ.Α. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης µπορεί να είναι συνεχόµενη ή και τµηµατική. Για 
την ασφάλιση των καταρτιζόµενων θα πρέπει να καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από την παρ. 1 του 
άρθρου 10 ν.2217/1994 για ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο 
οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση. Στο άρθρο 4 της εν λόγω Υ.Α ορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών. Με 
την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αρ.πρωτ. 359893/20-09-2021 παρέχονται οδηγίες σύµφωνα µε τις οποίες  
καταρτιζόµενοι που δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι για παροχές ασθένειας σε είδος από το δηµόσιο 
ή άλλο οργανισµό θα το δηλώνουν µε υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική 
κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές 
ποσοστού 6,45% επίσης υπολογιζόµενου επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης 
σύµφωνα µε την παρ. 10 του αρ.15 του .3232/04. 

 Στον παρακάτω πίνακα εµφαίνονται τα ονοµατεπώνυµα των αιτούντων 

• Τριανταφυλλίδης Ιωάννης του Παναγιώτη 

• Φίλκας ∆ηµήτριος του Κυριάκου 

• Φορτοµάρης Αναστάσιος του Ιωάννη 

• Μηνάς Πέτρος του Χρήστου 

• Μηνα Ελένη του Χρήστου 

• Παχτσαλίδης Νικόλαος του Συµεών 

• Λυπίκας ∆ηµήτριος του Αργυρίου 

• Ιωαννίδου Ελένη του Ιωάννη 

• Μούρα Ευανθία του Παναγιώτη 

• Καπετάνος Νικόλαος του Ιωάννη 

• Σιαµλίδου Μαρία του Υπατίου 

• Ξανθόπουλος Άγγελος του Ηλία 
 Μετά από τα παραπάνω προτείνουµε να αποδεχθεί ο ∆ήµος µας  για πρακτική άσκηση 
καταρτιζόµενων στο ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ τους παραπάνω αιτούντες ……………….. 
 Η ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω θα βεβαιώνεται µε βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας.» 
Η ∆/νση Οικ/κων Υπηρεσιών εξέδωσε την υπ’αριθµ 23758/25-10-2021 βεβαίωση πίστωσης στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  
«Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας βεβαιώνεται ότι η υπηρεσία µας έχει εγγεγραµµένη 
πίστωση στον Π/Υ του οικονοµικού έτους 2021 στον κωδικό 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ» το ποσό των 
1.806,00 € για την πρακτική άσκηση καταρτιζοµένων του ΙΕΚ Πτολεµαΐδας στο ∆ήµο Εορδαίας. 
Με την 24/2021 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης συνολικού 
ποσού 10.836,00 € για την εν λόγω πρακτική άσκηση, η οποία κατανέµεται στα έτη 2021 και 2022 ως εξής : 
Στο τρέχον έτος 2021 χίλια οχτακόσια έξι ευρώ (1.806,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ». Η δαπάνη του έτους 2021 καλύπτεται µε την αρ. 954/23755/25-10-2021 (Α∆Α 6ΜΒΨΩΡ6-Ε42) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
Στο έτος 2022 Εννέα χιλιάδες τριάντα ευρώ (9.030,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ». 

ΑΔΑ: ΨΗΣΛΩΡ6-ΜΨΒ



Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

                                      Αριθµ. Απόφ. 304/2021 

                                       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2.την  από 25-10-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών & το υπ’ αριθµ.πρωτ. 1311/27/09/2021 
έγγραφο του ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 
3. την υπ’αριθµ 23758/25-10-2021 βεβαίωση πίστωσης της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1.Εγκρινουµε την πρακτική άσκηση των δώδεκα προαναφερόµενων αιτούντων καταρτιζόµενων του ΙΕΚ 
Πτολεµαΐδας, ειδικότητας «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ», στον ∆ήµο Εορδαίας  
για το διάστηµα από 1-11-2021 έως 31-10-2022. 

2. Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω θα αντιµετωπιστεί  ως εξής: 

στο τρέχον έτος 2021 χίλια οχτακόσια έξι ευρώ (1.806,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ». Η δαπάνη του έτους 2021 καλύπτεται µε την αρ. 954/23755/25-10-2021 (Α∆Α 6ΜΒΨΩΡ6-Ε42) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
στο έτος 2022 Εννέα χιλιάδες τριάντα ευρώ (9.030,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ», σχετ. η υπ’αριθµ. 24/2021 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 304/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. ∆ηµήτρης Σπόντης 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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