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ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                12ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1333/30-9-2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε 
(15) μελών παρόντα ήταν τα δέκα (10) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2)Λουκάς Ζαχείλας 3)Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5) Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Αργυρώ Δημακέα (αναπληρωματικό 
μέλος) 8)Αικατερίνη Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας και 10) Γαβριήλ Αραμπατζής. 
 
Η κυρίες και κύριοι  Ιωάννης Γρηγορέας, Σερέτη Χριστίνα, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσανής, 
Παναγιώτης Ποντίδας  δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: Λιακοπούλου Ευσταθία και Μπενάς Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π. κα. Στέλλα Μαλατζή. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Πολυξένη Παπαδοπούλου. 
 
Αρ. Απόφασης: 74/2020 
Θέμα: Αίτημα για πρακτική άσκηση φοιτήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.  
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Η κα Χριστίνα Μαραβελή, φοιτήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν αίτησή της, με αρ. Πρωτ.: 1282/22/09/2020 επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση, στο Τμήμα Πολιτισμού του Ν. Π. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημά της και τη βεβαίωση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
 
Εισηγούμαστε 
 
Την αποδοχή του αιτήματος της κας Χριστίνας Μαραβελή, φοιτήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να πραγματοποιήσει αμισθί την πρακτική της 
άσκηση στο ΝΠ για διάστημα ανάλογο με δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης ή 320 ώρες. 
 
Το Ν.Π. υποχρεούται να συντάξει έκθεση αποτίμησης της ενέργειας μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης 
και να χορηγήσει βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. 
 
Μεταξύ της ασκούμενης φοιτήτριας  και του ΝΠ δε δημιουργείται καμιά σχέση εργασίας. 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

- τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Προέδρου 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την αποδοχή του αιτήματος της κας Χριστίνας Μαραβελή, φοιτήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να πραγματοποιήσει αμισθί την πρακτική της 
άσκηση στο ΝΠ για διάστημα ανάλογο με δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης ή 320 ώρες. 
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Το Ν.Π. υποχρεούται να συντάξει έκθεση αποτίμησης της ενέργειας μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης 
και να χορηγήσει βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. 
 
Μεταξύ της ασκούμενης φοιτήτριας  και του ΝΠ δε δημιουργείται καμιά σχέση εργασίας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  8/10/2020 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Αργυρώ Δημακέα, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης 
Τσάκωνας, Γαβριήλ Αραμπατζής.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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