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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 συνήλθε σε
τακτική, διά περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, β) του άρθρου 10, της
δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 και γ) της υπ΄αριθμ.
427/2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)), συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι έξι (26) του μηνός
Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 126868/1935/20-8-2021, 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. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. 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
4. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6..Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
7. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα
5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα Σταυρούλα 7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης
Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13.Παργανάς
Σταύρος 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Γούσης Χρήστος 16.Ματσίρας Χρήστος 17.Γκούμας Αχιλλέας Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» :
18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Σακαρέλης Δημήτριος 20.Ζάψας Γεώργιος 21..Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 22.Λέκκα Χριστίνα
23.Κορωναίος Θεόδωρος Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:24. Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς
Δημήτριος (Τάκης) Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)
30.Φραγκούλης Παύλος Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 31..Πρέντζας Γεώργιος 32.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 33.Κωτσαντής
Κωνσταντίνος
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 34.Γαλατάς Ζώης Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 35.Νουτσόπουλος
Κωνσταντίνος
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός
Σύμβουλος:37.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και
Αργυρώ Παππά
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης,
θέμα:
Θέμα 1ο
========
Έγκριση πενήντα (50) θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών στην Περιφέρεια Ηπείρου
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΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 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. 120104/8281/6-8-2021 επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου , όπως
κατατέθηκε στο Συμβούλιο (αριθμ. πρωτ. Π.Σ.: 125052/1909/17-8-2021 ) (συνημμένα με α/α 36 στον Φ1/2021 συνημμένων
εισηγήσεων Π.Σ.), επί του οποίου διαλαμβάνονται τα εξής:
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«ΘΕΜΑ: « Έγκριση πενήντα ( 50 ) θέσεων για Πρακτική άσκηση σπουδαστών στην Περιφέρεια Ηπείρου
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 163 του Ν.3852/10, περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου
β) το άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/83, σύμφωνα με το οποίο ότι οι υπηρεσίες του Δημοσίου, (όπως αυτές έχουν
επαναοριοθετηθεί με το άρθρο 51 του Ν.1892/1990) 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.
Ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών, η υπηρεσία άσκησής τους, η υπηρεσία ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
βαρύνεται με τις δαπάνες αποζημίωσης και υγειονομικής περίθαλψης αυτών, το ύψος του ασφαλίστρου, η διαδικασία και κάθε
άλλη λεπτομέρεια ασφάλισης των ασκούμενων σπουδαστών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των ασκούμενων φοιτητών εκδίδεται ύστερα από σχετική απόφαση
του περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία επιπλέον ορίζεται το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης και βεβαιώνεται ότι
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
γ) το Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως
μέρος του διδακτικού έργου (κεφάλαιο 6, άρθρο 24, παρ. 1, εδ. Ε και άρθρο 27 παρ.5)
δ) την Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993, ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 2040776/4589/0022/1993,
ΦΕΚ 502 Β, σύμφωνα με την οποία το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των φοιτητών και σπουδαστών που
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίστηκε σε 176,08 ευρώ. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμία απολύτως
κράτηση.
ε) την Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86, ΦΕΚ Β' 168, σύμφωνα με την οποία οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας.
στ) Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ορίζεται σε έξι (6) μήνες (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες
πενθήμερης εργασίας) και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Η περίοδος αυτής άσκησης είναι
συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ, σε
καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
ζ) Την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας, με την οποία καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες
περίοδοι πρακτικής άσκησης, που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1 η Απριλίου μέχρι 30
Σεπτεμβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.
η) Τη με αρ.Ζ1/136036/24-08-2016 (ΦΕΚ 2914/τ.Β΄/13-09-2016), ΚΥΑ περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης
στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν συνολικά πενήντα (50 )θέσεις
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πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, οχτώ (20) για την Π.Ε. Ιωαννίνων και οχτώ (8) για την Π.Ε. Άρτας, δώδεκα (
12) για την ΠΕ Θεσπρωτίας και δέκα ( 10 ) για την ΠΕ Πρέβεζας η οποία ισχύει σήμερα.
θ) Το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων θα παραμείνει ο ίδιος
σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ. και ειδικότερα :
1) Π.Ε. Άρτας, ποσό 8.937,12 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 8.451,84 € και

Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291, ποσό:

485,28 €
2) Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσό 13.405,68 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 12.677,76 € και

Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291,

ποσό: 727,92 €
3) Π.Ε. Πρέβεζας, ποσό 11.171,40 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 10.564,80 € και

Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291,

ποσό: 606,60 €
ι) Το με αρ.πρωτ. 119592/8251/06-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με το
οποίο το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί για είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης ανά έτος στην Περιφέρεια Ηπείρου/
Π.Ε. Ιωαννίνων, δηλαδή δέκα (10) θέσεις ανά εξάμηνο, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 της Π.Ε. Ιωαννίνων,
Ειδικό Φορέα 072, ως ακολούθως: ΚΑΕ: 0385 με το ποσό των 21.129,60 € ΚΑΕ: 0291, με το ποσό των 1.213,20 €.
Εισηγούμαστε
στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου όπως εγκρίνει:
Α) Την έγκριση του αριθμού των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. που θα πραγματοποιούν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στην
Περιφέρεια Ηπείρου πενήντα (50) σε χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή είκοσι πέντε (25) θέσεις το Α΄
εξάμηνο και είκοσι πέντε (25) θέσεις το Β΄, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων που ισχύει μέχρι σήμερα,
κατανεμημένες ως ακολούθως:
1)

Π.Ε. Ιωαννίνων, είκοσι (20) θέσεις ανά έτος, δηλαδή δέκα (10) θέσεις ανά εξάμηνο

2)

Π.Ε. Άρτας, οχτώ (8) θέσεις ανά έτος, δηλαδή τέσσερις (4) θέσεις ανά εξάμηνο

3)

Π.Ε. Θεσπρωτίας, δώδεκα (12) θέσεις ανά έτος, δηλαδή έξι (6) θέσεις ανά εξάμηνο

4)

Π.Ε. Πρέβεζας, δέκα (10) θέσεις ανά έτος, δηλαδή πέντε (5) θέσεις ανά εξάμηνο

Οι ανωτέρω θέσεις προς έγκριση θα ισχύουν για μια πενταετία τουλάχιστον από την ημερομηνία έκδοσης και
εφαρμογής της σχετικής απόφασης.
Β) Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά
άτομο και θα ασφαλιστούν στο Ι.Κ.Α, κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας.
Γ) Την πίστωση ποσού 55.857,00 € στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2022, και συγκεκριμένα από τον
Ειδικό Φορέα 072, στον Κ.Α.Ε 0385: 52.824,00 € και στον Κ.Α.Ε. 0291: 3.033,00 €, για την καταβολή των παραπάνω
εξόδων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες βεβαιώσεις από τις οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ως
ακολούθως:


Π.Ε. Ιωαννίνων, ποσό 22.342,80 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 21.129,60 € και Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291,

ποσό: 1.213,20 €
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Π.Ε. Άρτας, ποσό 8.937,12 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 8.451,84 € και

Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291, ποσό:

485,28 €


Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσό 13.405,68 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 12.677,76 € και

Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ:

0291, ποσό: 727,92 €


Π.Ε. Πρέβεζας, ποσό 11.171,40 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 10.564,80 € και

Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291,

ποσό: 606,60 €.
Οι

ανωτέρω θέσεις προς έγκριση θα ισχύουν θα ισχύουν για μια πενταετία

τουλάχιστον

ημερομηνία έκδοσης και εφαρμογής της σχετικής απόφασης.

5.

από την
»

Τις τοποθετήσεις του κ. Περιφερειάρχη, των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση: 12/33/26-8-2021)
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (υπό στοιχ. 4):
Α. Την έγκριση πενήντα (50) θέσεων για πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, στην Περιφέρεια
Ηπείρου και σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι είκοσι πέντε (25) θέσεις για το α΄ εξάμηνο και είκοσι πέντε (25) θέσεις για το
β’ εξάμηνο , με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων που ισχύει μέχρι σήμερα, κατανεμημένες ως ακολούθως:
1)

Π.Ε. Ιωαννίνων, είκοσι (20) θέσεις ανά έτος, δηλαδή δέκα (10) θέσεις ανά εξάμηνο

2)

Π.Ε. Άρτας, οχτώ (8) θέσεις ανά έτος, δηλαδή τέσσερις (4) θέσεις ανά εξάμηνο

3)

Π.Ε. Θεσπρωτίας, δώδεκα (12) θέσεις ανά έτος, δηλαδή έξι (6) θέσεις ανά εξάμηνο

4)

Π.Ε. Πρέβεζας, δέκα (10) θέσεις ανά έτος, δηλαδή πέντε (5) θέσεις ανά εξάμηνο

Β. Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι., που θα κάνουν πρακτική άσκηση, θα ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο
και θα ασφαλιστούν στο Ι.Κ.Α, κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας.

Γ. Την πίστωση ποσού 55.857,00 € στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2022, και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα
072, στον Κ.Α.Ε 0385: 52.824,00 € και στον Κ.Α.Ε. 0291: 3.033,00 €, για την καταβολή των παραπάνω εξόδων, σύμφωνα με τις
επισυναπτόμενες βεβαιώσεις από τις οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ως ακολούθως:


Π.Ε. Ιωαννίνων, ποσό 22.342,80 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 21.129,60 € και Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291, ποσό: 1.213,20 €



Π.Ε. Άρτας, ποσό 8.937,12 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 8.451,84 € και Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291, ποσό: 485,28 €



Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσό 13.405,68 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 12.677,76 € και Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291, ποσό: 727,92 €



Π.Ε. Πρέβεζας, ποσό 11.171,40 €, ως εξής: Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0385, ποσό: 10.564,80 € και Ε.Φ.: 072, ΚΑΕ: 0291, ποσό: 606,60 €.

Οι ανωτέρω θέσεις θα ισχύουν για μια πενταετία τουλάχιστον από την ημερομηνία
εφαρμογής της σχετικής απόφασης.

έκδοσης και
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ΑΔΑ: ΨΠΘ77Λ9-ΧΧ5

Σημειώνεται ότι:
1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισε θετικά για τον αριθμό των θέσεων αλλά δε συμφωνεί με τους
μισθούς που προβλέπονται και ειδικότερα, όπως κατέθεσαν:
« Η έννοια της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας δεν είναι οι ασκούμενοι να «παρακολουθούν» πως εργάζονται οι
εργαζόμενοι, αλλά να αναλαμβάνουν κανονικά εργασίες υπό την επίβλεψη των εργαζομένων, πράγμα το οποίο και γίνεται
στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Εφόσον αναλαμβάνουν κανονικά εργασίες οφείλουμε να τους αποζημιώνουμε τουλάχιστον με ολόκληρο το μισθό του
ανειδίκευτου και κανονική ασφάλιση και όχι με τα εξευτελιστικά ποσά των 176,00€ /μήνα και ασφάλιση μόνο κατά του
κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας.
Δεν ψηφίζουμε το μέρος της εισήγησης που αφορά την απαράδεκτη μισθοδοσία»
2.

Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε θετικά με την παρατήρηση: «Μακάρι Δήμοι και Περιφέρεια
να δουν με μεγαλύτερη προσοχή το ζήτημα της πρακτικής άσκησης και μαθητείας . Και φυσικά στην ουσία του»

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
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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