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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/07/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-07-2021    Αριθ. Απόφασης: 138/2021 

 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Ιουλίου  του  2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 16.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 

οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 
άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 

περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 
συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 

διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 
των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 
πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/36539/26.07.2021  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

   
11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
38.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

39.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 6.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 7.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  10.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου.  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α 13ο: Πρακτική Άσκηση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Πανεπιστημιακού τομέα στο Δήμο Ρόδου, αρ. εισήγησης 1143/2021 της 

εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 
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 Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Οργάνωσης του Δήμου Ρόδου κ. Γεώργιος 

Τριάντος εισηγούμενος το θέμα,  θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση με 

αρ.1143/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως 

ακολούθως: 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Οργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Το αρ. 65, παρ. 1, ν. 3852/2010 περί αρμοδιότητος του Δημοτικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.) «…ν’ αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου 
οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή 

του». 
2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το Δ.Σ. δεν έχει μεταβιβάσει, κατ’αρ. 72 ν. 

4555/2018, στην Οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή Ποιότητας ζωής του 
Δήμου αρμοδιότητα λήψης απόφασης για άνοιγμα θέσεων Πρακτικής Άσκησης 

σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα. 
3. Την υπ’αρ. 2300/25.06.2021 (ΑΔΑ 9ΛΛΠΩ1Ρ-Γ6Λ) Απόφαση Δημάρχου περί 

ορισμού Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Οργάνωσης και μεταβίβασης σε 

αυτόν αρμοδιότητα υπογραφής εγγράφων που αφορούν στην ομώνυμη 
Διεύθυνση του Δήμου.  

4. Το αρ. 16, παρ. 1, ν. 2817/2000 περί καθορισμού δύο παραλλήλων τομέων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκείνον του Πανεπιστημιακού, ο οποίος περιλαμβάνει τα 
Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, και 

εκείνον του Τεχνολογικού, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. 

5. Το αρ. 11, παρ. 1, ν. 2327/1995, σύμφωνα με το οποίο « …Οι φοιτητές των 
Τμημάτων των Α.Ε.Ι. πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση, εφόσον αυτή 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος». 

6. Το γεγονός ότι ήδη από 08/05/2021 έχει επιτραπεί, βάσει σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1872/Β/2021), η διενέργεια Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ι. με φυσική 

παρουσία. Συγκεκριμένα, με την εν ισχύ ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 (ΦΕΚ 
2660/Β/2021) προβλέπεται «…δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών, κλινικών 
και πρακτικών ασκήσεων / μαθημάτων όλων των ετών των προγραμμάτων 

σπουδών α΄ και β΄ κύκλου Τμημάτων / Σχολών των Α.Ε.Ι. …». 
7. Τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπό την εποπτεία της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας ως «Σύστημα 
Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Ε.Ι.» με την 
επωνυμία «ΑΤΛΑΣ – Κόμβος Πρακτικής Άσκησης», όπου κάθε φορέας υποδοχής 

αναρτά τις θέσεις που προσφέρει για Πρακτική Άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. 
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό εξόδων 

τρέχουσας χρήσης δαπάνη αποζημίωσης φοιτητών Α.Ε.Ι. για διενέργεια 
Πρακτικής Άσκησης. 

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα ουδεμία επιβάρυνση τρέχοντος προϋπολογισμού 

δύναται να προκληθεί. 
Εισηγείται  ως  εξής : 

(Α) Θεματολογία Εισήγησης 
Η παρούσα αναφέρεται : 
1ον) στον καθορισμό τρόπου δημιουργίας για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου θέσης 

Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ι. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που λειτουργεί 
για το σκοπό αυτό υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας 

του Υπουργείου Παιδείας και φέρει την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ – Κόμβος Πρακτικής 
Άσκησης». 
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2ον) Στη λήψη Απόφασης για «άνοιγμα» θέσεων Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών 

Α.Ε.Ι. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ», δυνάμει ήδη υποβληθέντων σχετικών 
αιτημάτων από τις εξής Διευθύνσεις του Δήμου: 

i. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 

ii. Διεύθυνση Τουρισμού 
iii. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 
 
Θέμα 1ο 

Στο εξής, κάθε Διεύθυνση του Δήμου Ρόδου που επιθυμεί το «άνοιγμα» θέσης 
Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ι., θα αποστέλλει στη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης, για τη χειμερινή περίοδο, έως το τέλος Δεκεμβρίου 
και, για την εαρινή, έως το τέλος Μαΐου εκάστου έτους «Αίτημα Ανοίγματος θέσης 

Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ι.», αναφέροντας ιδίως :  
1. το πλήθος των θέσεων που δύνανται να προσφερθούν ανά οργανική μονάδα 

Τμήματος, 

2. την ειδικότητα που επιθυμούν, 
3. τον ορισμό υπαλλήλου που θα ασκεί καθήκοντα επόπτη για τις αιτούμενες 

θέσεις, ήτοι καθήκοντα παρακολούθησης και καταγραφής της ομαλής και 
αποτελεσματικής εξέλιξης εκάστου Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες του εκάστου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 

Προς μεγαλύτερη στόχευση σε συγκεκριμένη ομάδα σπουδαστών, δέον να αναφέρεται 
και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα / Σχολή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου για αποζημίωση σπουδαστών Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο διενέργειας Πρακτικής 
Άσκησης, θα πρέπει, επιπλέον, στο ως άνω Αίτημα ν’ αναφέρεται η σχετική Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 
Σε διαφορετική περίπτωση, το «άνοιγμα» θέσης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον υπό 

τη ρητή δέσμευση του εκάστοτε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος περί ανάληψης από αυτό 
του αντιστοίχου κόστους. 
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Οργάνωσης, σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, θα μεριμνά για τη λήψη σχετικής Απόφασης Δ.Σ. 
και το «άνοιγμα» των αιτουμένων θέσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ». 

 Θέμα 2ο 
Οι κάτωθι Διευθύνσεις του Δήμου Ρόδου αιτήθηκαν δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(email) προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Οργάνωσης το «άνοιγμα» θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ι. ως εξής : 
1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας : 

 Ένα (1) άτομο ειδικότητας «ΠΕ Ψυχολόγος» από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021. 

 Ένα (1) άτομο ειδικότητας «ΠΕ Κοινωνιολόγος» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης / 

Τμήμα Κοινωνιολογίας για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021. 
2. Διεύθυνση Τουρισμού :  

 Τέσσερα (4) άτομα για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου (δύο άτομα ανά μήνα) 
από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου – Τμήμα 
Μεσογειακών Σπουδών. 

 Τέσσερα (4) άτομα για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου (δύο άτομα ανά μήνα) 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο – Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης 

Τουρισμού. 
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου : 

 Ένα (1) άτομο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021. 

Εξ όλων των ανωτέρω, Εισηγούμαστε : 

1. Τη λήψη Απόφασης, σύμφωνα με τα ως άνω αναλυτικά περιγραφόμενα, για τον 
εις το εξής προκαθορισμένο τρόπο «ανοίγματος» για λογαριασμό του Δήμου 

θέσης Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ι., δηλαδή για το «άνοιγμα» 
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σχετικής θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ – Κόμβος Πρακτικής 

Άσκησης». 
2. Τη λήψη Απόφασης για το «άνοιγμα» θέσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«ΑΤΛΑΣ – Κόμβος Πρακτικής Άσκησης», όπως ως άνω αναλυτικά περιγράφεται, 

δυνάμει ήδη υποβληθέντων σχετικών Αιτημάτων από Διευθύνσεις του Δήμου και 
χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του προϋπολογισμού εξόδων τρέχουσας 

χρήσης. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης ,με αριθμό 1143 της 

εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 
 Την τοποθέτηση επί του θέματος του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΩΝ 

ΑΞΙΩΝ» κ.Δημήτρη Κρητικού και την τοποθέτηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου 

κ.Γεωργίου Τριάντου, που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο 
Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 
εννέα (39) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν  «ΥΠΕΡ» και οι τριάντα εννέα (39).  
 
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την έγκριση «ανοίγματος» για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου θέσης για πρακτική 
άσκηση σπουδαστών Α.Ε.Ι  στην ηλεκτρονική πλαρφόρμα «ΑΤΛΑΣ- Κόμβος 
Πρακτικής Άσκησης», ΚΥΑ (ΦΕΚ 1872/Β/2021), σύμφωνα με τον 

προκαθορισμένο τρόπο ανοίγματος της θέσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στην ως άνω εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

2. Εγκρίνει το «άνοιγμα» θέσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ – Κόμβος 
Πρακτικής Άσκησης», των ήδη υποβληθέντων σχετικών Αιτημάτων από 

Διευθύνσεις του Δήμου και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού εξόδων τρέχουσας χρήσης. 

i. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας : 

Ένα (1) άτομο ειδικότητας «ΠΕ Ψυχολόγος» από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021. 

Ένα (1) άτομο ειδικότητας «ΠΕ Κοινωνιολόγος» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης- 
Τμήμα Κοινωνιολογίας για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021. 

ii. Διεύθυνση Τουρισμού :  

Τέσσερα (4) άτομα για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου (δύο άτομα ανά 
μήνα) από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου – 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. 
Τέσσερα (4) άτομα για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου (δύο άτομα ανά 
μήνα) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο – Τμήμα Οικονομικής και 

Διοίκησης Τουρισμού. 
iii. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου : 

Ένα (1) άτομο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021. 
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                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                            ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΒΦΔΩ1Ρ-ΞΜΛ
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