
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

6/19.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ματθαίου Αθανάσιος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος 

Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

 

Αριθμός θέματος:21 Έγκριση πρακτικής άσκησης δέκα (10) 

σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :104  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 21ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου κ. 

Γεώργιο Διαμαντουλάκη, ο οποίος τόνισε: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου με την 

66/2012 απόφασή του αποφάσισε να εγκρίνει πέντε (5) θέσεις σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο 

Πολυγύρου με σκοπό την πρακτική τους άσκηση. Προτείνουμε ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σε 

δέκα (10) διότι αφενός η ανάγκη για υποστήριξη και βοήθεια στα τμήματα και στις δομές του 

δήμου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αφετέρου ο αριθμός των ενδιαφερομένων για πρακτική 

άσκηση φοιτητών ολοένα αυξάνεται. 
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Σύμφωνα με την 66/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου: 
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 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 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 2015 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 59.000,00 € 

στον ΚΑ 02.10.6041  με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και πίστωση ποσού 13.200,00 € στον ΚΑ 02.10.6054.007 με 

τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες -ΙΚΑ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ». 

Η πρακτική άσκηση των 10 φοιτητών θα ξεκινήσει από την 1
ου

 Οκτωβρίου 2015. 

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση και τον καθορισμό ανά εξάμηνο δέκα  (10) 

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, και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης». 

Το λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού: «Καλώς θα 

δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποια παιδιά να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση, το ζήτημα είναι 

όμως ότι το σύστημα τελικά τροφοδοτεί όχι μόνο Δήμους και δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά και ιδιώτες με 

φτηνούς εργαζόμενους, με χωρίς εργασιακά δικαιώματα, στη λογική της πρακτικής εξάσκησης  και 

μετά τους ξαναπετάει στην ανεργία. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται 

τα νέα παιδιά με τέτοιες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, το να δίνεται η δυνατότητα να κάνουν την 

πρακτική τους στο Δήμο μας, ασφαλώς και συμφωνώ. Το ζήτημα είναι μόνο σε ό,τι αφορά τα 

εργασιακά τους και πώς διατίθενται». 

Δήμαρχος: Κι εμείς συμφωνούμε σε αυτό το θέμα, είναι αυτό, να μην του δώσεις τη δυνατότητα του 

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 
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1. Εγκρίνει τον καθορισμό, ανά εξάμηνο, δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

ΤΕΙ στο Δήμο Πολυγύρου. 

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€. 

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

ανωτέρω πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 5.641,50 € (στον ΚΑ 02.10.6041: 10 

θέσεις Χ 176,08 € Χ 3 μήνες ποσό 5.202,40 € και στον ΚΑ 02.10.6054.007: 10*11,97*3 μήνες 

ποσό 359,10 €) για το έτος 2015, και στο ποσό των 22.566,00 € (στον ΚΑ 02.10.6041 ποσό 

21.129,60 € και στον ΚΑ 02.10.6054.007 ποσό 1436,40 €) για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε 

έτη (ήτοι 2016-2020) -οικονομικά έτη και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου. 

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

έτους 2015 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 πήρε αύξοντα αριθμό 104/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7-4-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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