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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 11/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας»  της  22 του μηνός  Μαϊου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  89/2015 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Aποδοχή ή μη αίτησης για πρακτική άσκηση 1 σπουδάστριας για 
το χρονικό διάστημα από 02-06-2015 έως 31-10-2015 για τον Α΄ Παιδικό 
Σταθμό του Δήμου Ορεστιάδας. 

 
Στην Ορεστιάδα σήμερα 22 του μηνός Μαϊου του έτους 2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00,  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. 868/18-05-2015 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  τέσσερα (4)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Βαρσαμακίδης   Δημήτριος 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
4.-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. 

 

ΑΔΑ: 6ΛΜΝΟΕΡΠ-ΩΑΦ



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 9ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
 

  
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 

Mε βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο 
επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ που 
περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της 
πρακτικής ασκήσεως μέσα στο πρόγραμμα σπουδών , χαρακτηρίζει τη βαρύτητα 
και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. 
Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι η εξάσκηση τους στα 
πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος που παρακολουθούν. 
Την όλη διαδικασία, τον τρόπο και τους φορείς που εμπλέκονται  στην 
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ορίζουν νόμοι και 
προεδρικά διατάγματα που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 174/85 και το άρθρο 2 παρ. 1δ Ν.1351/83, ΚΥΑ 
2025803/2917/1993 ΦΕΚ 307/Β  οι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους 
σπουδαστές των ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. 
Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες   για όλους 
τους σπουδαστές και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών 
δηλαδή το 8ο εξάμηνο και εφ΄όσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με 
επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθητών του προγράμματος σπουδών και όλα 
τα μαθήματα ειδικότητας του τμήματος. 
Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 παρ.1α του Ν.1351/83 ΦΕΚ 56/Α η Πρακτική 
Άσκηση των σπουδαστών αμείβεται και δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα 
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.  
Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά 
επαγγελματικού κινδύνου. Δεν δίνονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και 
δεν αποκτά δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης. Μπορεί ο ασκούμενος για 
σοβαρούς λόγους απουσιάζει δικαιολογημένα πέντε (5) εργάσιμες μέρες 
συνολικά. Στους ασκούμενους σπουδαστές καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος 
της οποίας καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ 2025805/2917/1993 
με την οποία καθορίστηκε το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης στο ποσό των 
176,08 Ευρώ. 
Η αποζημίωση βαραίνει το φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η άσκηση και 
δεν υπόκειται σε καμία κράτηση. 
Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω και την αριθμ. α) 895/17-05-2015 σχετικής αίτησης 
της κ. Λαγγουρίδου Χρυσή του Σταύρου  και της Αναστασίας σπουδάστριας του  
Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου 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  στον Α΄ Παιδικό Σταθμό 
του Δήμου Ορεστιάδας και να ορίσει ως υπεύθυνη εκπαιδευτικό την 
Προϊσταμένη του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
 
 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.  
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου την αριθμ. α) 895/17-05-2015  αίτηση 
της κ. Λαγγουρίδου Χρυσή τις διατάξεις του ΠΔ174/85 και το άρθρο 2 παρ.1δ 
Ν. 1351/83, την ΚΥΑ 2025803/2917/1993 ΦΕΚ 307/Β και το άρθρο  65 του Ν. 
3852/2010. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

 
1.-Εγκρίνει την αίτηση της Λαγγουρίδου Χρυσής σπουδάστριας προκειμένου να 
πραγματοποιήσει  την πρακτική τους Άσκηση  στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» και 
συγκεκριμένα στον Α΄ Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ορεστιάδας και ορίζει ως 
υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Προϊσταμένη του Τμήματος Βρεφονηπιακών 
Σταθμών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
 
2.-Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες ήτοι για 
το  χρονικό διάστημα από  02 Ιουνίου 2015 έως 31 Οκτωμβρίου 2015 για την 
κ. α) Λαγγουρίδου Χρυσή του Σταύρου  και της Αναστασίας σπουδάστριας του  
Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου η αποζημίωσή της καθορίζεται με 
κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ 2025805/2917/1993 με την οποία έχει 
καθοριστεί το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης στο ποσό των 176,08 Ευρώ. Η 
αποζημίωση βαραίνει το φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η άσκηση.   
 
3.-Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό 
του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο έτους 2015 στους Κ.Α  15.6041.03 (Αποδοχές 
ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι) 4.500,00 Ευρώ και Κ.Α 15.6054.03 
(Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι)  250,00 Ευρώ, 
ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου 
έτους. 

 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  89/2015. 
   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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