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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου  του έτους 2014 
και ώρα 15.00 µ.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 202/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
8/15-4-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
      
    Αριθ. Πρωτ.:11782/7-5-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

        Καθορισµός αριθµού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστώνΤΕΙ 
                                                       Βρεφονηπιοκοµίας 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και 

ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αναστασίου Απόστολος  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος  22) Αρχοντής ∆ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα   24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος    

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
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Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

----------------------------------- 

 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό 
αριθµού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Βρεφονηπιοκοµίας και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση της αντιδηµάρχου Καρδίτσας κ.Ελένη Αγραφιώτου, η οποία έχει ως εξής: 
 

     Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι  ΟΤΑ και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆ 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, εκτός από το δικαίωµα 
αποζηµίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής ή 
συνταξιοδοτικής µορφής. 

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. Σήµερα ισχύει η Κ.Υ.Α. 
2025805/2917/0022/1993, ΦΕΚ 307 Β όπως συµπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 
2040776/4589/0022/1993, ΦΕΚ 502 Β και το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης 
καθορίστηκε σε 176,08 ευρώ. Η αποζηµίωση δεν υπόκειται σε καµία απολύτως κράτηση. 

Η κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισµό των ασκούµενων φοιτητών εκδίδεται ύστερα 
από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία επιπλέον ορίζεται το ύψος της 
προκαλούµενης δαπάνης και βεβαιώνεται ότι έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ µόνο για τις 
περιπτώσεις ατυχήµατος και ασθένειας. (Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86, ΦΕΚ Β' 168) 
Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζηµίωση των σπουδαστών βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις 
υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σπουδάζει ο σπουδαστής και 
καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης. 
Επειδή κατά καιρούς δεχόµαστε αιτήµατα και προκειµένου η ∆ιεύθυνσή µας να δεχθεί 
σπουδαστές ΤΕΙ οι οποίοι έχοντας τελειώσει τις θεωρητικές εξειδικευµένες  σπουδές τους  
επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν την  εξάµηνη  πρακτική άσκηση στους Παιδικούς Σταθµούς 
του ∆ήµου µας,  
 

   Εισηγούµαστε προς το Σώµα του ∆.Σ. ∆ήµου Καρδίτσας: 
 

1.Την έγκριση για καθορισµό θέσεων πρακτικής άσκησης τριάντα πέντε (35) 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκοµίας και σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών,  που 
επιθυµούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο ∆ήµο µας. 
 
2. Για το έτος 2014 πέντε (5) άτοµα και για τα επόµενα έτη πέντε (5) άτοµα ανά έτος. 
 
3. Η πρακτική άσκηση θα είναι για ένα εξάµηνο και η ηµεροµηνία της πρακτικής θα 
αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου ή 1η Σεπτεµβρίου. 
 
4. Οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουµένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
Βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας. 
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5. Η αµοιβή ανά µήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα 
ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά άτοµο  και θα ασφαλιστούν στο Ι.Κ.Α, κατά 
του κινδύνου ατυχήµατος και ασθένειας. 

 
         6. Το ετήσιο ποσό για πέντε άτοµα θα ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ και έχει 
          εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 70.05-6054.0002 για το 2014. 
 
         7. Το ετήσιο ποσό  για εισφορές υπερ ΙΚΑ θα ανέρχεται στο ποσό των 55,00 ευρώ και 
         έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 70.05-6054.0002 για το 2014. 
 
        8. Επίσης θα υπάρξει βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας ότι θα υπάρξουν οι 
        ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για µιά πενταετία τουλάχιστον. 
 
 
2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 
 

                                                           Αποφάσισε οµόφωνα 
            

    Την έγκριση για απασχόληση τριάντα πέντε (35) σπουδαστών  Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκοµίας 
σε  χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών (πέντε διαφορετικά άτοµα ανά έτος),  που επιθυµούν 
να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του ∆ήµου Καρδίτσας,  σύµφωνα µε την 
εισήγηση.   
 
  
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση.                                      
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 202/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


