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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 12/22-4-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 
Αριθ.αποφ. 78/2016 

Αύξηση αριθµού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που επιθυµούν 
να πραγµατοποιήσουν την υποχρεωτική πρακτική 

άσκηση στον ∆ήµο Μεγαρέων. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Απριλίου 
2016 ηµέρα Παρασκευή & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 7551/18-4-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται 
από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 
67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 22 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Λέλης Μελέτιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη Ρήγα Ελένη 
Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Σωτηρίου Γεώργιος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Κοσµόπουλος Ελευθεριος 
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ρένης Αθανάσιος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  Κόττας Βασίλειος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
  ------------ 
  ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί ως 1ο θέµα 
το 14ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το  11ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την από 18 Απριλίου 2016 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου µε  θέµα:  
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«Αύξηση αριθµού σπουδαστών ΤΕΙ που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν 
την υποχρεωτική πρακτική άσκηση στον ∆ήµο Μεγαρέων», η οποία έχει ως 
εξής: 
 
 «Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351 όπως 
ισχύει και την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ 307 Β όπως συµπληρώθηκε από 
την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502 Β, οι ΟΤΑ και τα ∆ηµοτικά 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 πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ πραγµατοποιείται ανά εξάµηνο κάθε 
ακαδηµαϊκού χρόνου . 
        Με την υπ’ αριθµ. Ε5/5187/15-7-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
468τ.Β΄ /17-7-1992) κατόπιν της υπ’ αριθµ. 77/5-3-1992 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Μεγάρων , καθορίσθηκαν σε πέντε (5) οι θέσεις των σπουδαστών ΤΕΙ 
που µπορούν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον ∆ήµο µας .    
        Η αµοιβή ανά µήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που 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. 
Η δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ 10.6041.0002 και 10.6054.0002  
      Μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η εν λόγω 
απόφαση στέλνεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων , το 
οποίο θα µεριµνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,  Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών . Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης.              
       Επειδή, ο ∆ήµος Μεγαρέων µπορεί να απασχολήσει περισσότερους από πέντε 
(5) σπουδαστές ΤΕΙ , που επιθυµούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε 
ειδικότητες σχετικές µε το επάγγελµά τους και επειδή υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον 
από συντοπίτες µας σπουδαστές και µάλιστα σε κάποιες ακαδηµαϊκές περιόδους 
έχουν καλυφθεί και οι πέντε (5) θέσεις, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από 
περισσότερους σπουδαστές  

Εισηγούµαστε 
        Την αύξηση του αριθµού των σπουδαστών ΤΕΙ , που µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν την υποχρεωτική πρακτική τους άσκηση στον ∆ήµο Μεγαρέων, 
από πέντε (5) σε δέκα (10) , ανά εξάµηνο ακαδηµαϊκής περιόδου . 
        Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 10.6041.0002 και 10.6054.0002 στους 
οποίους έχουν εγγραφεί  σχετικές πιστώσεις» . 
 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 
Προέδρου   και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε τις ∆/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351 όπως ισχύει και 
την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ 307 Β όπως συµπληρώθηκε από την ΚΥΑ 
2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502, την υπ’ αριθ. Ε5/5187/15-7-1992 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 468τ.Β΄ /17-7-1992), την υπ’ αριθµ. 77/5-3-1992 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας) και  του άρθρου 65 του Ν. 
3852/10. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
    Α) Εγκρίνει την αύξηση του αριθµού των σπουδαστών ΤΕΙ , που µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν την υποχρεωτική πρακτική τους άσκηση στον ∆ήµο 
Μεγαρέων, από πέντε (5) σε δέκα (10) , ανά εξάµηνο ακαδηµαϊκής περιόδου . 

        Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 10.6041.0002 και 10.6054.0002 στους 
οποίους έχουν εγγραφεί  σχετικές πιστώσεις. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  78/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….       

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 
 Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Κολάτας Ιωάννης  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


