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   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 2/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  10 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19/2015 
 

ΘΕΜΑ 8ο: ΄Εγκριση-τροποποίηση και δημιουργία θέσεων όλων των ειδικοτήτων για 
πρακτική άσκηση. 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 19:00,  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με 
αριθ. πρωτ. 153/06-02-2015 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  
πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
5.-Κεσούδη   Παναγιώτα Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν 

και νόμιμα κλήθηκαν 

          Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή  για τηv 
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
 
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
 
            κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι. 
 Στο αριθ. ΦΕΚ 623/19-04-2011 δημοσιεύθηκε η αριθ. Φ.500/74/118020 π.ε 
Κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Ορεστιάδας Νομού ΄Εβρου και στους Παιδικούς- 
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Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δ. Ορεστιάδας Νομού ΄Εβρου» σύμφωνα με την οποία 
καθορίστηκαν οι παρακάτω θέσεις πρακτικής άσκησης: 
 1.Καθορίζουμε ανά εξάμηνο οκτώ (8) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο 
Ορεστιάδας, Νομού ΄Εβρου. 
 2.-Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι, ανά 
εξάμηνο, Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
Δ. Ορεστιάδας, Νομού ΄Εβρου. 
 3.-Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγματοποιείται για ένα 
εξάμηνο. 
 Εισηγούμαι  την έγκριση-τροποποίηση στο ΦΕΚ 1)στο σκέλος που αφορά την 
διόρθωση  από το λανθασμένο «Παιδικών Βρεφονηπιακών σταθμών» στο ορθό  
«Ν.Π.Δ.Δ-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου 
Ορεστιάδας»   και 2)στην προσθήκη της φράσης ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και 
απαλοιφής της φράσης «ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων» και την δημιουργία δύο(2) θέσεων 
για πρακτική άσκηση όλων των ειδικοτήτων. 
   Το Διοικητικό Συμβούλιο  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε την 
αριθ. Φ.500/74/118020 π.ε Κοινή Υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο  
αριθ. ΦΕΚ 623/19-04-2011 και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
    1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του ΦΕΚ 1)στο σκέλος που αφορά την διόρθωση  
από το λανθασμένο «Παιδικών Βρεφονηπιακών σταθμών» στο ορθό  «Ν.Π.Δ.Δ-
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας»   
και 2)στην προσθήκη της φράσης ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και απαλοιφής της 
φράσης «ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων» 
    2.-Εγκρίνει την δημιουργία δύο (2) θέσεων για πρακτική άσκηση όλων των 
ειδικοτήτων. 
    3.-Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2015 ποσό 4.468,56 
€ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 15.6041.03 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», 
ως εξής: 
 α) 2 θέσειςΧ186,19 €Χ12μήνες=4.468,56 €. 
    4.-Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2015 είναι εγγεγραμμένη η αντίστοιχη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» και για καθένα από τα πέντε 
οικονομικά έτη θα εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
ανωτέρω φορέα. 
   5.-Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του  Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας». 

 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  19/2015. 
   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                                                          O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                         (ακολουθούν υπογραφές)   
 
      Ακριβές απόσπασμα 
           Ο Πρόεδρος 
 
 
 
   Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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