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Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση αίτησης φοιτητή ΑΤΕΙ για πρακτική άσκηση στον Δήμο 
Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 
(Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-
09-2021 (Β’ 4441), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14624/30-09-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                   Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης   
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                       
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση Γραφείου Προσωπικού Δ. 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Η Τσίμου Δήμητρα του Παναγιώτη, φοιτήτρια του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με την από 21/9/2021 αίτησή της ζητά την ένταξη 
της στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για απόκτηση εμπειρίας ως τελειόφοιτος του 
ανωτέρω τμήματος, στον Δήμο Αμυνταίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/1983 (ΦΕΚ 56 τ. Α’) όπως ισχύει 
σήμερα οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ καθώς και Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.6 του Ν.1256/1982 έχουν υποχρέωση 
να απασχολούν σπουδαστές Γ'/βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που θέλουν 
να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα της επιλογής τους. 
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Με το ΦΕΚ αριθ. 4166/30.11.2017  τ.Β’ θεσμοθετήθηκαν 10 θέσεις ανά εξάμηνο στον 
Δήμο Αμυνταίου για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ. 

Προτείνεται να γίνει δεκτή η αίτηση της ανωτέρω για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) 
μηνών στο Δήμο μας, προκειμένου να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία. 

Αυτή τη στιγμή στον Δήμο Αμυνταίου πραγματοποιούν πρακτική άσκηση δύο (2) 
σπουδαστές, από τους οποίους η πρώτη τελειώνει στις 30/9/2021 και ο δεύτερος στις 
25/10/2021 και εγκρίθηκε η πρακτική άσκηση άλλων τεσσάρων (4) φοιτητών που δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόμη.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού Δ. Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αίτηση της κας Τσίμου Δήμητρας του Παναγιώτη, κάτοικος Δ. 
Αμυνταίου, φοιτήτρια του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών στο Δήμο Αμυνταίου, 
προκειμένου να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία. 

Αυτή τη στιγμή στον Δήμο Αμυνταίου πραγματοποιεί πρακτική άσκηση ένας (1) 
σπουδαστής, τελειώνει την πρακτική άσκηση στις 25/10/2021 ενώ εγκρίθηκε η 
πρακτική άσκηση άλλων τεσσάρων (4) φοιτητών. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 299/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 
 

       Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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