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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                       

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                 Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  12 - 9 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 271/2011 
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση αριθµού θέσεων κατά ειδικότητα σπουδαστών επι πτυχίω ΤΕΙ για την 
πραγµατοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στις υπηρεσίες του ∆ήµου µας.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12ην του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12524/8-9-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη 
Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης 
Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Λαδάς Παράσχος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Βούζας Ηλίας. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος  κος Καζαντζίδης 
Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε άρθρο 12 του ν. 1351/1983 «Οι δηµόσιες υπηρεσίες 
και Οργανισµοί, τα Ν.Π.∆.∆.  καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισµοί, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/1982, … 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…».  

 
Οι όροι απασχόλησης των σπουδαστών, όπως ευρίσκονται νοµοθετικά διατυπωµένες στη µε 
αριθµό Ε5/1797/1986 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπουργών Εθνικής Παιδείας και Εργασίας, 
(άρθρα 4 και 5) είναι συµφέροντες για τον ∆ήµο µας και η πρόσληψη ασκούµενων 
σπουδαστών καλύπτει σηµαντικές πρακτικές ανάγκες.   
 
Λόγω της σύστασης του νέου «καλλικρατικού» ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, που 
προήλθε από τη συνένωση των δήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, οι οποίοι 
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καταργήθηκαν, θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση περί των ειδικοτήτων και των θέσεων επί 
των ειδικοτήτων αυτών, που θα καλυφθούν µε ασκούµενους σπουδαστές, βάσει του ν. 
1351/1983, ώστε, χωρίς άλλες διαδικασίες, να είναι εφικτή η πρόσληψη των ενδιαφεροµένων 
σπουδαστών από τον νέο ∆ήµο. 
 
Οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των σπουδαστών, όπως αυτές προβλέπονται 
στην Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993 (ΦΕΚ Β΄307/1993) θα καταβάλλονται από το ∆ήµο 
(άρθρο 3 της Ε5/1797/1986 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Εργασίας), όπου στον 
προϋπολογισµό κάθε έτους θα προβλέπεται ειδική εγγραφή των αντίστοιχων απαιτούµενων 
πιστώσεων.  
 
Για το έτος 2011 οι ανωτέρω πιστώσεις έχουν προβλεφθεί επαρκώς και εγγραφεί στους 
αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισµού µας, ως εξής :  
 
• ΚΑ 10.6041, 35.6041, 30.6041 περί αποδοχών και  
• KA 10.6054, 35.6054, 30.6054 περί εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς.  
 
Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
προϋπολογισµού µας,  ετησίως. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του νέου ∆ήµου, προτείνονται οι εξής θέσεις και ειδικότητες 
σπουδαστών επί πτυχίω Τ.Ε.Ι., για την πραγµατοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στις 
υπηρεσίες του ∆ήµου µας : 
 
1. Σπουδαστές Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας  : θέσεις  έξι (6)  
2. Σπουδαστές Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών   :    θέσεις  τρεις (3)  
3. Σπουδαστές Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας  :            θέσεις  δύο (2)  
4. Σπουδαστές Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας :   θέσεις τέσσερις (4)  
5. Σπουδαστές Σχολής Τεχνολογίας Πληροφορικής &  

Τηλεπικοινωνιών      :            θέσεις  µία (1)  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 1351/1983 
και 1 παρ. 6 Ν. 1256/1982, την Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993 (ΦΕΚ Β΄307/1993    

   
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα 
 
Α)Εγκρίνει τις εξής θέσεις και ειδικότητες σπουδαστών επί πτυχίω Τ.Ε.Ι., για την πραγµατοποίηση 
της πρακτικής τους άσκησης στις υπηρεσίες του ∆ήµου µας : 

 
• Σπουδαστές Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας  : θέσεις  έξι (6)  
• Σπουδαστές Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών   :         θέσεις  τρεις (3)  
• Σπουδαστές Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας  :            θέσεις  δύο (2)  
• Σπουδαστές Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας :           θέσεις  τέσσερις (4)  
• Σπουδαστές Σχολής Τεχνολογίας Πληροφορικής &  
• Τηλεπικοινωνιών      :           θέσεις  µία (1)  
 

Οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των σπουδαστών, όπως αυτές προβλέπονται 
στην Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993 (ΦΕΚ Β΄307/1993) θα καταβάλλονται από το ∆ήµο 
(άρθρο 3 της Ε5/1797/1986 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Εργασίας), όπου στον 
προϋπολογισµό κάθε έτους θα προβλέπεται ειδική εγγραφή των αντίστοιχων απαιτούµενων 
πιστώσεων.  

  
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  271/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
 
Ακριβές  Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  13 – 9 - 2011 
                                             
                                    
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                        Ακτσελής Γεώργιος 
 

   


