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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δύο (2) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/24.2.2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 
7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 
8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 
9 Πλιάκος Αστέριος 26 Μπάτσιος  Αστέριος 
10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 

 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  

        Μετά την συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος αποχώρησε ο κ. Μπογδάνος Κων/νος. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 5
ο
  

  

κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το σώμα ότι 

ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο ανέφερε τα εξής : «α) 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 «για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ.» έχουν υποχρέωση να 

απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας 'Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να 

πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Αριθμός θέματος :5
ο
 κατεπείγον Άσκηση επαγγέλματος πέντε σπουδαστών στο Δήμο 

Πολυγύρου 
Αριθμός Απόφασης : 66  

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΞΜ-ΖΡΨ



2 

 

αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, έκτος από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα 

εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. 
β) «Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα 

καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών 

και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.» Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη 

διάρκεια της άσκησης τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και  

ασθένειας. 

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση των σπουδαστών του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν 

εξολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα που σπουδάζει ο σπουδαστής 

και καταβάλλονται υστέρα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης. 

δ) Ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών, η υπηρεσία  άσκησης τους, καθώς και η υπηρεσία το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα πού βαρύνεται με τις δαπάνες αποζημίωσης και υγειονομικής περίθαλψης αυτών 

καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 'Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του 

αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 

και θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το ύψος του ασφαλίστρου καθώς και η 

διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια ασφάλισης των ασκούμενων σπουδαστών. 

 Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 

αυτού.  

 Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.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. 

  Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 

1760,80 € στον ΚΑ 02.10.6041 6041 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και πίστωση ποσού 119,70 € στον 

ΚΑ 02.10.6054.007 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Οικονομικές και 

Διοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ» καθώς η πρακτική άσκηση των σπουδαστών 

πραγματοποιείται για ένα δίμηνο με ημερομηνία έναρξης από 01/11/2012 (μόνο για αυτό το 

έτος, διότι λόγω των Βουλευτικών Εκλογών που προκηρύχθηκαν θα έχει παρέλθει η 

ημερομηνία για το εξάμηνο). 

 Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση και τον καθορισμό ανά εξάμηνο 

πέντε (5) θέσεων πρακτικής άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων, στο Δήμο 

Πολυγύρου και να εγκρίνει τη σχετική πίστωση. 

 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. 

 Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά, προτείνοντας να δεχτούμε 

τους πέντε σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον να ασκηθούν στο επάγγελμα». 

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τον υπ’ αριθ. 1351/1983 ΦΕΚ 56
Α
 Νόμο, 

το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, ΚΥΑ 2040776/4589/23-6-1994 ΦΕΚ 502 Β και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τον καθορισμό, ανά εξάμηνο, πέντε (5) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

ΤΕΙ στο Δήμο Πολυγύρου, μόνο που για το έτος 2012 το χρονικό διάστημα θα είναι δίμηνο, 

για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση. 
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 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. 

 Η μηνιαία αμοιβή των ασκούμενων σπουδαστών ανέρχεται στο ποσό των 186,19€ 

(176,08€ μηνιαία αποζημίωση + 10,11 € ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου) + 1% 

ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ που βαρύνει τον εργοδότη, ήτοι 1,86€. 

  Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών πραγματοποιείται για ένα Δίμηνο με ημερομηνία 

έναρξης από 01/11/2012 (μόνο για αυτό το έτος, καθώς λόγω Βουλευτικών εκλογών έχει 

παρέλθει η ημερομηνία για το εξάμηνο). 

 Το ποσό των αποζημιώσεων και οι ασφαλιστικές εισφορές, που απαιτούνται για την 

ανωτέρω πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 1880,50 € (στον ΚΑ 02.10.6041: 5 θέσεις 

Χ 176,08 € Χ 2 μήνες ποσό 1760,80 € και στον ΚΑ 02.10.6054.007: 5*11,97*2 μήνες  ποσό 

119,70 €) για το έτος 2012, και στο ποσό των 11.283,40 € (στον ΚΑ 02.10.6041 ποσό 

10.564,80 € και  στον ΚΑ 02.10.6054.007 ποσό 718,20 €) για κάθε ένα από τα επόμενα  πέντε 

έτη (ήτοι 2013-2017) -οικονομικά έτη και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 Για την ανωτέρω δαπάνη θα δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

έτους 2012 και θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου για κάθε ένα από τα 

επόμενα οικονομικά έτη και για μια πενταετία τουλάχιστον, σύμφωνα με την Βεβαίωση της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου. 

2. Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας , το οποίο θα μεριμνήσει για την 

έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας , Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό των 

θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Πολυγύρου.  

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2012 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος  26- 3 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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