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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  2/02-02-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 ( ΦΕΚ 136 τ.Α), 
συνήλθε σε  τακτική,  διά ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις  δύο (02) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα 
Πέμπτη  και ώρα 14.00 , κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 13506/262/27-01-2023  Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
Δ. 1.Νάκου – Δασούλα Αγνή,  Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2.Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου -Τάσιου Αναστασία  4.Βαρέλης Δημήτριος 
5.Φώτης Φώτιος 6.Λάμπρου Αλκιβιάδης 7.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 8.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα). 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) 11.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος  13.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης 
Βασίλειος 15.Γούσης Χρήστος 16.Σπυρέλης Μιχαήλ 17.Ματσίρας Χρήστος 18. Γκούμας Αχιλλέας  
β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 19.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 20.Σακαρέλης Δημήτριος 21.Ζάψας Γεώργιος 22..Κορωναίος Θεόδωρος 
 β. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»: 23. Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 
δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 
 ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 29.Πρέντζας Γεώργιος 30.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 31.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
στ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» 32.Γαλατάς Ζώης  
ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 33.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος   
η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»- 
 θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα  3. 
Τσιάρα Σταυρούλα 4. Παργανάς Σταύρος 5. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 6. Λέκκα Χριστίνα 7.Φραγκούλης Παύλος  και 8. 
Αναγνώστου Κωνσταντίνος ,  τακτικά μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
  
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, θέμα: 
        

         Θέμα 7ο  
                                                                                             ======== 
Έγκριση θέσεων  πρακτικής άσκησης  σπουδαστών ΙΕΚ στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 

 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ  

3223/23-06-2022 τ.Β’) αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  

4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8997/822/25-01-2023 (σε Ορθή Επανάληψη) επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας 

Ηπείρου,  όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (αριθμ. πρωτ. Π.Σ.: 12767/256/26-1-2023) (συνημμένα με α/α  10 στον  Φ1/2023 

συνημμένων εισηγήσεων Π.Σ.), επί του οποίου διαλαμβάνονται τα εξής:  

«      ΘΕΜΑ:  « Έγκριση  είκοσι  ( 20 ) θέσεων για  Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ   στην   Περιφέρεια  Ηπείρου για το   έτος  2023.  
          
Έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 163 του Ν.3852/10, περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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β) Τις  διατάξεις  της  αριθμ. Κ5/97484/05-08-2021 ΚΥΑ  (  ΦΕΚ 3938/Β/ 2021  αναφορικά  με  την  πρακτική  άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΙΕΚ )  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου Παιδείας  &  Θρησκευμάτων . 
γ) Την  αριθμ. 51 /2021 Εγκύκλιο του e- ΕΦΚΑ με αριθμ. πρωτ. 359893/20-09-2021 ( ΑΔΑ:   69ΔΓ46ΜΑΠΣ-Κ40) .  
δ)Το με  αρθμ. πρωτ. οίκ. 5653/544/13-01-2023  έγγραφο  της  Δ/νσης  Διοίκησης  -  Τμήμα  Προσωπικού  στις  ΠΕ  Θεσπρωτίας  , ΠΕ  Άρτας  και  ΠΕ  
Πρέβεζας  για  την υποβολή  αιτημάτων  για πρακτική  άσκηση  σπουδαστών  ΙΕΚ .  
ε) Το με αριθμ. πρωτ. 2141/21-12-2023 έγγραφο   του  ΔΙΕΚ  Ιωαννίνων  για  αποδοχή  σπουδαστών  ΙΕΚ  για το  έτος  2023.  
στ) Το  από  23 -12- 2023  Ηλεκτρονικό  μήνυμα του  Ι.ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ  360ο  Ιωαννίνων   αποδοχής  σπουδαστών   για  πρακτική  άσκηση  στην  Περιφέρεια  
Ηπείρου έτους 2023 .  
ζ) Το με αριθμ. πρωτ. 5876/20-01-2023  έγγραφο της Δ/νσης  Διοικητικού  Οικονομικού  ΠΕ   Πρέβεζας  με το οποίο  μας γνωστοποιεί ότι δεν προτίθεται  να  
προβεί  στην  απασχόληση   πρακτικής  άσκησης   σπουδαστών  ΙΕΚ  για το έτος  2023. 
η)  Τα  υπ΄ αριθμ. πρωτ.8342/1191/19-01-2023 έγγραφο της  Δ/νσης  Διοικητικού   
 Οικονομικού  ΠΕ   Θεσπρωτίας  με το οποίο  μας  γνωστοποιεί  ότι δεν προτίθεται  να   προβεί  στην  απασχόληση  πρακτικής  άσκησης   σπουδαστών  ΙΕΚ  
για το έτος  2023 .   
θ) Το από  23-01-2023  Ηλεκτρονικό  μήνυμα της Προϊσταμένης  του Τμήματος  Προσωπικού  & Μισθοδοσίας  ΠΕ  Άρτας  το οποίο μας  γνωστοποιεί ότι , δεν 
προτίθεται να προβεί  στην   απασχόληση  πρακτικής  άσκησης  σπουδαστών  ΙΕΚ για το έτος 2023 .  
 
    Σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ5/97484 (ΦΕΚ 3938/2021, τεύχος Β΄), η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση 
της κατάρτισης και τη χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης. Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα 
(960) ώρες.  
      Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α ΄και β΄ 
βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της ΚΥΑ, καλούνται «εργοδότες». Ο/η καταρτιζόμενος/η ΙΕΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική 
άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το ΙΕΚ φοίτησης. Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης 
δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου. 
     Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.  
      Όλες οι παραπάνω δαπάνες ορίζονται ως επιλέξιμες, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου. 3 Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του 
ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι 
οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.  
      Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής, 
παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές, ως ανωτέρω.  
 
        Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω καμίας πληροφόρησης από το Υπουργείο Παιδείας για τις διαδικασίες ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου, στη 
δυνατότητα χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, κρίνεται σαφές ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 
της αριθμ. Κ5/97484/05-08-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3938 Β’), ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να καλύψει την αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων, παρά μόνο την ασφάλιση 
των πρακτικά ασκούμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 51/2021 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ. 
       
       Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων 
εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την από την ποσόστωση 
είναι μεγαλύτερος.  

     Επειδή θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου πρέπει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των 
μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση 
των μαθητευόμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 

στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου όπως εγκρίνει: 
Α) Την έγκριση  του αριθμού των σπουδαστών των ΙΕΚ   που θα πραγματοποιούν την  πρακτική τους άσκηση  στην Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ  Ιωαννίνων   
Είκοσι θέσεις  ( 20 )  για το    έτος  2023  με δυνατότητα συμμετοχής   ΔΙΑΦΟΡΩΝ   ειδικοτήτων που ισχύει μέχρι σήμερα.  
      Π.Ε. Ιωαννίνων, είκοσι ( 20 ) θέσεις για  το έτος  2023   
     
Β) Η  ασφάλεια   ανά μήνα των σπουδαστών  ΙΕΚ  που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα ανέρχεται στο  ποσό  75,34 ΕΥΡΩ  και θα ασφαλιστούν στον e-ΕΦΚΑ  , 
κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας ( σε περίπτωση  που δεν υπάρχει ανάλογη  κάλυψη ) .  
Γ ) Την  πίστωση  ποσού  18.100,00 ΕΥΡΩ για  το  έτος  2023   στον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  συγκεκριμένα  στον Ειδικό  Φορέα  072 
και  στον  ΚΑΕ  0291   για  την  καταβολή  των παραπάνω  εξόδων ως  ακολούθως : 

• Π.Ε. Ιωαννίνων,  ως εξής:  

• Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291  ποσό:  18.00,00 ΕΥΡΩ    για το έτος   2023 για   είκοσι  ( 20  θέσεις )   
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ   ΕΙΔΕΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :   
 (  20   θέσεις   )  

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

• ΣΥΝΟΔΟΣ   ΒΟΥΝΟΥ  

• ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΝΩΤΕΡΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

• ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

•  ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( Marketing)  

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  
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Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις  προαναφερόμενες  ειδικότητες , δύναται να 
καλυφθούν από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας , εφόσον επαρκούν οι πιστώσεις στους σχετικούς ΚΑΕ » 

 
5. Την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη 

6. Τις τοποθετήσεις  των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
                        (αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

(απόφαση: 2/10/02-02-2023 ) 
 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (υπό στοιχ. 4):  

Α) Την έγκριση  του αριθμού των σπουδαστών των ΙΕΚ   που θα πραγματοποιούν την  πρακτική τους άσκηση  στην Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ  Ιωαννίνων   

Είκοσι θέσεις  ( 20 )  για το    έτος  2023  με δυνατότητα συμμετοχής   ΔΙΑΦΟΡΩΝ   ειδικοτήτων που ισχύει μέχρι σήμερα.  

      Π.Ε. Ιωαννίνων, είκοσι ( 20 ) θέσεις για  το έτος  2023   

Β) Η  ασφάλεια   ανά μήνα των σπουδαστών  ΙΕΚ  που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα ανέρχεται στο  ποσό  75,34 ΕΥΡΩ  και θα ασφαλιστούν στον e-

ΕΦΚΑ  , κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας ( σε περίπτωση  που δεν υπάρχει ανάλογη  κάλυψη ) .  

Γ ) Την  πίστωση  ποσού  18.100,00 ΕΥΡΩ για  το  έτος  2023   στον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  συγκεκριμένα  στον Ειδικό  Φορέα  

072 και  στον  ΚΑΕ  0291   για  την  καταβολή  των παραπάνω  εξόδων ως  ακολούθως : 

• Π.Ε. Ιωαννίνων,  ως εξής:  

• Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291  ποσό:  18.00,00 ΕΥΡΩ    για το έτος   2023 για   είκοσι  ( 20  θέσεις )   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ   ΕΙΔΕΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :   

 (  20   θέσεις   )  

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

• ΣΥΝΟΔΟΣ   ΒΟΥΝΟΥ  

• ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΝΩΤΕΡΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

• ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ  

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

•  ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( Marketing)  

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις  προαναφερόμενες ειδικότητες, δύναται να καλυφθούν 

από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας , εφόσον επαρκούν οι πιστώσεις στους σχετικούς ΚΑΕ                                       » 

 

Σημειώνεται ότι: 
1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», πρότεινε η Περιφέρεια να είναι ανοικτή στη δυνατότητα πρακτικής άσκησης ευρύτερης 

γκάμας ειδικοτήτων και ειδικά σε ειδικότητες που δυσκολεύονται να βρουν ανοικτές πόρτες σε άλλες δομές ή και επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, να εξετασθεί η δυνατότητα της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων 
 

2. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε θετικά, με την παρατήρηση η Περιφέρεια να λάβει πρωτοβουλία έτσι ώστε 
οι μαθητευόμενοι να παίρνουν, αντίστοιχες της απασχόλησης, συντάξιμες αποδοχές.  
Πιστεύουν ότι η Περιφέρεια μπορεί να «σπρώξει» το θέμα προς τα μπροστά, προκαλώντας και την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο 
και τον ΟΑΕΔ να το δούνε 
 

3.   Από τη συζήτηση και τη λήψη της  απόφασης του θέματος, απουσίαζε ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 

      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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