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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 1/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2016
ΘΕΜΑ 5ο: Aποδοχή ή μη αίτησης της σπουδάστριας Ζηλούδη Σουλτάνα για
πρακτική άσκηση σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ορεστιάδας.
Στην Ορεστιάδα σήμερα 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:30, 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. 63/13-01-2016 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
τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
2.-Αρχοντίδης
Αρχοντής
3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
4.-Μουχταρίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
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 του Διοικητικού Συμβουλίου
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

εισηγούμενος το 5ο θέμα της

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Σύμφωνα με την αριθ. 139931/Κ1/10-09-2015 ΚΥΑ άρθρο 1 «Πρακτική
άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης»,
η εξάμηνη πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών,
είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση
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Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Μέσω της Πρακτικής ΄Ασκησης ή της
Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους
και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους,
σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Η Πρακτική ΄Ασκηση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι
δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με το άρθρο 2 της παραπάνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α «Ασφάλιση Πρακτικά
Ασκούμενων/Μαθητευόμενων», για τους σπουδαστές των δημοσίων φορέων η
έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την
Πρακτική ΄Ασκηση ή τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν
είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή
από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.Τα
Ι.Ε.Κ, δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά
ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους
χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής ΄Ασκησης ή της
Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης
ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά.Η εν λόγω δαπάνη
βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ που υπάγονται στην
αρμοδιότητα της.
Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω και την αριθμ. 55/12-01-2016 σχετικής αίτησης της κ.
Ζηλούδη Σουλτάνας του Χρήστου και της Ευαγγελίας σπουδάστριας του Ι.Ε.Κ
Διδυμοτείχου παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει εάν δέχεται να
πραγματοποιήσει η ανωτέρω σπουδάστρια την πρακτική της άσκηση στο ΝΠΔΔ
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» και
συγκεκριμένα σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ορεστιάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της αίτησης της
ανωτέρω σπουδάστριας προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρακτική της Άσκηση
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 55/12-01-2016 αίτηση της κ. Ζηλούδη
Σουλτάνας, την ΚΥΑ 139931/Κ1/10-09-2015
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.-Αποδέχεται την αίτηση της Ζηλούδη Σουλτάνας του Χρήστου και της Ευαγγελίας
σπουδάστριας ΙΕΚ Διδυμοτείχου ειδικότητας βοηθός Βρεφονηπιοκόμου προκειμένου
να πραγματοποιήσει την πρακτική της Άσκηση στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» διάρκειας 960 ωρών
αρχόμενη από 01-02-2016 και συγκεκριμένα στον Α΄ Παιδικό Σταθμό του Δήμου
Ορεστιάδας με αντικείμενο εργασίας:α)Φροντίδα νηπίων β)Βοήθεια στη σίτηση των
νηπίων γ)Απασχόληση νηπίων δ)Βοήθεια βρεφονηπιοκόμου στη διαπαιδαγώγιση
νηπίων(ανάγνωσηπαραμυθιού-Κουκλοθέατρου-Δραματοποίηση-ΕργασίεςΧειροτεχνίες).
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 5/2016.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

