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∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                               Από τα πρακτικά 18ης /15-12-2017  

        συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                               και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 18 από 15/12/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 18/3058/11-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας.  
 

ΓΙΑ 

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης για πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης του σπουδαστή 

Γοντικάκη Κων/νου του ΙΕΚ, στο Ωδείο του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας 

(Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Νέας Ιωνίας, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 2970/04-12-2017 αίτηµά του.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 

επίδοσης η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), η κ. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ),  ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ), και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

To τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ αποχώρησε πριν την έναρξη της 
συζήτησης του 1ου θέµατος, ενώ προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ. 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3053/11-12-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης για πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης του 

σπουδαστή Γοντικάκη Κων/νου του ΙΕΚ, στο Ωδείο του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & 

Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Νέας Ιωνίας, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 2970/04-12-2017 αίτηµά του» η 

οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 «Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγµατοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, 

Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και δηµόσιες υπηρεσίες µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4186/13 µε ευθύνη του 

Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. (παρ. 5 άρθρο 23 Ν.4186/13) (περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.4386/16) 

(παρ. 3 άρθρο 3 Υπ. Παιδ. & Θρησκ. 5954/23.06.2014, ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’). 

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. (Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015). 

Η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ι.Ε.Κ. 

φοίτησης. ∆ύναται να πραγµατοποιείται και σε αποµακρυσµένες περιοχές, ειδικά για ειδικότητες σχετικές µε τον 
τοµέα του τουρισµού, εφόσον διασφαλίζονται τεκµηριωµένα οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας της και των 
σχετικών διατάξεων. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. δύνανται να συνεργάζονται µεταξύ τους για τη διασφάλιση των όρων 
παρακολούθησης και εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015). 

Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και µπορεί να είναι συνεχόµενη ή 

τµηµατική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ηµερολογιακό έτος (άρθρο 23 Ν.4186/13) (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. 
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/Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 3 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 

τεύχος Β’).  

H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία µπορεί να πραγµατοποιείται και τµηµατικά µετά την ολοκλήρωση των δύο 
πρώτων εξαµήνων. (παρ.7 άρθρο 23 Ν.4186/13, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 

42 του Ν.4386/16). 

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέµπτη (15) ηµέρα κάθε µήνα. Όταν η 

Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται συνεχόµενα (6µηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5ο εξάµηνο γίνεται 
ταυτόχρονα µε την έναρξή της. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015). 

Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από 
εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. (άρθρο 1 ΚΥΑ 

139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) (παρ. 5 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 

5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’). 

Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ δεν καταβάλλουν 
δίδακτρα ή τέλη εγγραφής ή παντός είδους άλλες εισφορές προς τα ΙΕΚ ή τον O.Ε.Ε.Κ. (παρ.1 άρθρο 2 

Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ’/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β’). 

Τα Ι.Ε.Κ., µεριµνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούµενων/µαθητευόµενων στο Ι.Κ.Α., µόνο για την 
περίπτωση ατυχήµατος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της 
Μαθητείας. (άρθρο 2 ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. 

/Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 1 άρθρο 12 Ν.2009/92). 

Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η από 2970/04-12-2017 αίτηση του Γοντικάκη 

Κωνσταντίνου, σπουδαστή του ΙΕΚ ΟΑΕ∆ Κηφισιάς µε ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» , µε την οποία αιτείται 
έγκριση για την πραγµατοποίηση της πρακτικής του άσκησης στον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας και ειδικότερα 

στο Ωδείο του ∆ήµου. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν., λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν 
επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του Νοµικού Προσώπου, να λάβει σχετική απόφαση : 

1. Να εγκρίνει την πραγµατοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών του Γοντικάκη 

Κωνσταντίνου, σπουδαστή του ΙΕΚ ΟΑΕ∆ Κηφισιάς µε ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» στο Ωδείο του ∆ήµου 

Ν. Ιωνίας . 

2. Ο σπουδαστής δεν δικαιούται αποζηµίωση από τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας για την πραγµατοποίηση 

της πρακτικής του άσκησης σε αυτόν. 

3. Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση του πρακτικά ασκούµενου θα γίνει 

από το Ι.Ε.Κ., και µόνο για την περίπτωση ατυχήµατος στους χώρους εργασίας.» 

       

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. τον κανονισµό των ΙΕΚ (απόφαση Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 

τεύχος Β’) 

2. το άρθρο 23 του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.4386/16 

3. την ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) 

4. την απόφαση Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ’/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β’) 

5. το άρθρο 12 του Ν.2009/1992 

6. την εγκύκλιο Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015 

7. την από 2970/04-12-2017 αίτηση του Γοντικάκη Κωνσταντίνου, σπουδαστή του ΙΕΚ ΟΑΕ∆ Κηφισιάς 
µε ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» 

8. το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του ∆ήµου από την πραγµατοποίηση της 
      πρακτικής άσκησης του σπουδαστή του ΙΕΚ. 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -8- παρόντων (µετά την αποχώρηση του κ. Λάζαρου Βουδούρη & την προσέλευση του 

αναπληρωτή του κ. Κων/νου Μωρίκη )  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
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1. Εγκρίνει την πραγµατοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών του 

Γοντικάκη Κωνσταντίνου, σπουδαστή του ΙΕΚ ΟΑΕ∆ Κηφισιάς µε ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» 

στο Ωδείο του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

  

2. Ο σπουδαστής δεν δικαιούται αποζηµίωση από τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας για την 
πραγµατοποίηση της πρακτικής του άσκησης σε αυτόν. 

 

3. Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση του πρακτικά 

ασκούµενου θα γίνει από το Ι.Ε.Κ., και µόνο για την περίπτωση ατυχήµατος στους χώρους 
εργασίας. 

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 

 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    

        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 
2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3. Ηλίας Γκαραβέλας 
4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 
7. Στυλιανή Αδαµοπούλου 

ΑΔΑ: ΩΟΚ8ΟΛ04-ΣΓΕ


		2017-12-18T15:12:17+0200
	Athens




