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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 2o  
  

«Έγκριση  καθορισμού  θέσεων  πρακτικής
Φοιτητών ΤΕΙ στην Π.Ε.Χ.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/ 02-03-2023
Αριθμ. Απόφασης 14/2023

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  02 Μαρτίου  2023,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  «με  τηλεδιάσκεψη»  η  4η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2023 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με χρήση της τεχνολογίας
του  e-presence,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 141851(207)/24-02-2023  έγγραφης
πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της
Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς του άρθρου
78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/ Α/09-07-2022).

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) μέλη.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος)
3. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό 

μέλος)
6. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
8. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)

10. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
12. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
13. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)
14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος)
15. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (τακτικό μέλος)

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και ανέφερε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται
«με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/ Α/09-07-2022)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το  2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:   «Έγκριση
καθορισμού θέσεων πρακτικής Φοιτητών ΤΕΙ στην Π.Ε.Χ.».

1.  την με αριθμ. Πρωτ. 117434(458)/15.02.2023 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνων
Πόρων και Υποστήριξης,  της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.
Χαλκιδικής, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:
“ΘΕΜΑ: Εισήγηση για  καθορισμό θέσεων πρακτικής Φοιτητών ΤΕΙ στην Π.Ε.Χ
 Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α, 56), σύμφωνα με το οποίο  οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, τα
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.6 του ν.1256/82 έχουν
υποχρέωση να  απασχολούν  σπουδαστές  της  Τριτοβάθμιας  Ανώτατης  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  που θέλουν  να
πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμά τους.  Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος.  Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις
υπηρεσίες απασχόλησης.  
 2. Το γεγονός ότι η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων σπουδαστών ανέρχεται συνολικά σε  186,19 Ευρώ και  η
ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο, η οποία βαρύνει το φορέα και υπολογίζεται στο 1% επί του τεκμαρτού
ημερομισθίου  της  12ης  ασφαλιστικής  κλάσης  του  ΙΚΑ.   Με  τη  δημιουργία  τριών  θέσεων πρακτικής  άσκησης
σπουδαστών καλύπτονται ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
3.  Την αριθμ 114737/445 / 15-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ7Λ7ΛΛ-2ΕΠ) –Α/Α 1572 πράξη ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση
της πίστωσης για το έτος 2023 ) για την πραγματοποίηση της δαπάνης. οι οποίες έχουν εγκριθεί με τον α/α 1641 στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ
                                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έκδοση απόφασης εισηγητικού χαρακτήρα προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εγκρίνει :
Τον καθορισμό ανά εξάμηνο τριών (3)  θέσεων  πρακτικής  άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Χαλκιδικής της ΠΚΜ. Συγκεκριμένα :
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο  με ημερομηνία έναρξης από 1-7-
2023. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών  ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα τους  Κ.Α.Ε 0385 & 0355 με το ποσό των 3.169,44
ευρώ  και 181,98  ευρώ αντίστοιχα και συνολικά  3.351,42 ΕΥΡΩ (3  θέσεις ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 6
μήνες από την έναρξη της πρακτικής μέχρι το τέλος τρέχοντος οικ. Έτους) και με συνολικό ποσό 6.702,84
ΕΥΡΩ (3  θέσεις ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.  
Οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Χαλκιδικής   υπό τον/τους  Κ.Α.Ε 0385 & 0355. Για
την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2023 και θα δεσμεύεται
στους προϋπολογισμούς της Π.Ε. Χαλκιδικής  για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και  για μία πενταετία
τουλάχιστον.” 

 2.  την   υπ.    αριθμ.    205  /21-02-2023   (ΑΔΑ: Ψ5117ΛΛ-51Μ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε.  118635/358/24-02-2023.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”.

β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
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Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

ε) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

στ)  την  υπ'  αριθμ.  20/02-03-2022  (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

ζ)  την  υπ.  αριθμ.  1/28-03-2022  απόφαση περί  “Εκλογή  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164&2 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  ( ΑΔΑ: Ψ3237ΛΛ-ΜΥΘ).

η) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον καθορισμό ανά εξάμηνο τριών (3) θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών
ΤΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της ΠΚΜ. 

Συγκεκριμένα :
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερο-

μηνία έναρξης από  1-7-2023.  Οι αποζημιώσεις  και οι  ασφαλιστικές εισφορές των ασκου-
μένων φοιτητών  ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,
και συγκεκριμένα τους  Κ.Α.Ε 0385 & 0355 με το ποσό των 3.169,44 ευρώ  και 181,98  ευρώ
αντίστοιχα και συνολικά  3.351,42 ΕΥΡΩ (3  θέσεις ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 6 μήνες
από την έναρξη της πρακτικής μέχρι το τέλος τρέχοντος οικ.  Έτους)  και με συνολικό
ποσό 6.702,84 ΕΥΡΩ (3  θέσεις ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) για κάθε ένα από
τα επόμενα οικονομικά έτη.  

Οι  εργοδοτικές  εισφορές  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  της  Π.Ε.  Χαλκιδικής  υπό
τον/τους  Κ.Α.Ε 0385 & 0355. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2023 και θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς της Π.Ε.
Χαλκιδικής  για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και  για μία πενταετία τουλάχιστον.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

        Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                    Μυρωνίδου Ελένη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ2Η17ΛΛ-ΙΩ8


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	
	Παρίσης Μπίλλιας Η Γραμματέας

		2023-03-02T12:32:17+0200
	Athens




