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Βέροια, 28/9/2020

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του
Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Βέροιας στον Δήμο μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σας γνωρίζουμε ότι η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας
960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι
καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 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
αριθ.
139931/Κ1/08.09.2015
ΚΥΑ
(ΦΕΚ
1953/Β΄/10.09.2015
και
αριθ.
/Κ1/146931/18.09.2015 εγκύκλιος Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων ).
Η εν λόγω πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε φυσικά πρόσωπα,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Ν.4186/13 με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω
εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας.
 Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και μπορεί να είναι
συνεχόμενη ή τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος,
μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων
εξαμήνων και η έναρξή της γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα
κάθε μήνα.
 Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες
ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και
πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την

εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και
εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις
επίσημες αργίες.
 Τα Ι.Ε.Κ., μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο
για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια
πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.
Με την αρ. 19020/24-9-2020 αίτησή της η Αναστασία Σαχινίδου του Δημητρίου,
καταρτιζόμενη (με Α.Μ.Κ. 3195), η οποία έχει ολοκληρώσει και το Δ΄ εξάμηνο της
ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας, ζητά την
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο Δήμο Βέροιας δηλώνοντας παράλληλα ότι η
παραπάνω ασκούμενη δεν θα αμείβεται από το Δήμο μας, ενώ το εν λόγω Ι.Ε.Κ. θα την
ασφαλίσει για περίπτωση εργατικού ατυχήματος.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την έγκρισή ή μη :
Α) Της πραγματοποίησης στο Δήμο Βέροιας της πρακτικής άσκησης διάρκειας
εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών της Αναστασίας Σαχινίδου του Δημητρίου,
καταρτιζόμενης (με Α.Μ.Κ. 3195) της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας και ειδικότερα στο Τμήμα Τεχνολογιών-ΠληροφορικήςΕπικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης Πληροφορικής του
Δήμου μας.
Η παραπάνω καταρτιζόμενη δεν δικαιούται αποζημίωσης από το Δήμο για την
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής της και η ασφάλισή της θα γίνει από το Δημόσιο
Ι.Ε.Κ. Βέροιας για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας.
Β) Του ορισμού του προϊσταμένου του παραπάνω Τμήματος του Δήμου μας,
Γρηγορίου Τριγώνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, ως υπεύθυνου
για την εποπτεία και καθοδήγηση της πιο πάνω καταρτιζόμενης κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησής της.
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