
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 26/30.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  244/2020 

 
ΘΕΜΑ 29ο ΗΔ: «Αίτημα Ξένου Διονυσίας του Νικολάου, σπουδάστριας ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στο Δήμο»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με 
το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 28939/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 σε κάθε έναν 
των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                     ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
5. Κόλλια Κωνσταντίνα 
6. Μπίτζιος Δημήτριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος,  
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
11. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 31ου ΘΗΔ  
12. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ  
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
14. Πιέτρης Τιμολέων 
15. Σπύρου Παναγιώτης 
16. Γκερζελής Ιωάννης  
17. Τζέκου Παρασκευή 
 

 
 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
2. Ταγαράς Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ζώγκος Ανδρέας 
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
7. Στριμενοπούλου Γεωργία –Γραμματέας, προσήλθε στο 

τελος του 3ου ΕΗΔΘ 
8. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
9. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
11. Μανωλάκης Δημήτριος , προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
12. Κονδύλης Μαρίνος 
13. Καρασάββας Ιωάννης 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
16. Πλατής Σπυρίδων 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΘ2ΩΩΛ7-ΝΜΘ



Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου, Σοφικού, Περιγιαλίου, αλλά δεν 
παραβρέθηκαν, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στεφανίου, που ήταν παρών. 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με από 02-09-2020 εισήγηση του 
Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της  
έχει ως εξής: 
 
<< Θέμα: «Αποδοχή αιτήματος Ξένου Διονυσίας του Νικολάου σπουδάστριας του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, για 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης».  

 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 του 
ν.4386/2016 καθώς και την αριθμ. Κ1/146931/18-09-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες οι σπουδαστές ΙΕΚ δύναται να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε 
φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ και Δημόσιες υπηρεσίες. Η πρακτική άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και 
μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος.  
Ο κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την 
ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να 
καταλαμβάνει θέση εργασίας. Η πρακτική άσκηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται 
από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Τα ΙΕΚ μεριμνούν για την 
ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων στο ΙΚΑ, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας και για όσο 
διάστημα πραγματοποιούν την πρακτική τους. 
Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο ΙΕΚ που φοιτά, 
με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχτεί για πρακτική άσκηση. Ταυτόχρονα υποβάλλει 
βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 
ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της πρακτικής άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο της 
απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. 
2. Την υπ’ αριθμ. 24164/19-08-2020 αίτηση της Ξένου Διονυσίας του Νικολάου, σπουδάστρια του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ 
του τμήματος «Ειδικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας» με την οποία μας ζητά να εγκρίνουμε την 
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας. 
3. Το υπ’ αριθμ. 219/19-08-2020 έγγραφο του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω μπορεί να 
πραγματοποιήσει το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης διάρκειας 480 ωρών και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 
 

Εισηγούμαστε: 
Την αποδοχή του αιτήματος της Ξένου Διονυσίας του Νικολάου σπουδάστριας του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ του τμήματος 
«Ειδικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας», για πραγματοποίηση του υπολοίπου της πρακτικής άσκησης 
διάρκειας 480 ωρών και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, στο Δήμο Κορινθίων.>> 
 

  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού 
έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 του ν.4386/2016 καθώς και την αριθμ. Κ1/146931/18-09-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Πολιτισμού Παιδεία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. 24164/19-08-2020 αίτηση της κ. Ξένου Διονυσίας του Νικολάου, σπουδάστριας του ΙΕΚ 
ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ του τμήματος «Ειδικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας», για πραγματοποίηση του 
υπολοίπου της πρακτικής άσκησης διάρκειας 480 ωρών και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, στο Δήμο Κορινθίων. 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΘ2ΩΩΛ7-ΝΜΘ



 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 244 / 2020 

                                         
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 09- 10 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: ΨΘ2ΩΩΛ7-ΝΜΘ
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