
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  19/2018 Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Τεο 23/08/2018 Ημέπα: Πέκπηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 17/08/2018 
 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι(6) 

 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Τζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Μέινο  
5) Σβέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Μέινο 

6) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ Σνθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΕΜΑ 5ο - Απόθαζη 19-293/23-08-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
Αποδοσή ππακηικήρ άζκηζηρ ζποςδάζηπιαρ ΕΠΑ ηος ημήμαηορ πληποθοπικήρ  

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΕΚΣΟ  ζέκα ΕΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Σ. ην ζέκα πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο 
ΔΠΑΣ ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο. 

Η ΓΔΥΑ Κηιθίο ζπκκεηέρνληαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηώλ ηνπ δήκνπ 

θαη θπξίσο ησλ λέσλ εδώ θαη 20 έηε απνδέρεηαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηώλ από ηηο 
ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ Κηιθίο ζε εηδηθόηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο όπσο είλαη πδξαπιηθνί, 

ειεθηξνιόγνη, δηνηθεηηθνί, πιεξνθνξηθνί θιπ. 

Η πξαθηηθή άζθεζε επηρνξεγείηαη από ηνλ ΟΑΔΓ θαη ε ηειηθή επηβάξπλζε ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο είλαη 
πνιύ κηθξή, θπκαηλόκελε ζην πνζό ησλ 200 επξώ κεληαίσο πεξίπνπ. 

Δθηόο από ηελ σθέιεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη απνθηνύλ εξγαζηαθή εκπεηξία ζε έλα 
ζύγρξνλν πεξηβάιινλ θαη ε ΓΔΥΑ Κηιθίο επσθειείηαη από ηνπο ηδίνπο, αλαζέηνληάο ηνπο 

ρξήζηκεο εξγαζίεο θαη επηθνπξώληαο ην κόληκν πξνζσπηθό ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο 

Απηή ηε πεξίνδν απαζρνινύληαη έλαο Σπνπδαζηήο, θαη ε απνδνρή κηαο επηπιένλ ζπνπδάζηξηαο 

ζηε ζέζε πιεξνθνξηθήο είλαη ρξήζηκε, επεηδή θαιύπηεη κηα ζέζε πνπ ζπκπιεξώλεηαη ζπλήζσο 
από ζπνπδαζηέο πξαθηηθήο.  

Τν αίηεκα γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ζπνπδάζηξηαο ηέζεθε σο ζέκα θαζόηη ην 

αληηθείκελν  ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο, 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


επνκέλσο ε πξαθηηθή εμάζθεζή ηεο ζα είλαη ζπγρξόλσο θαη παξαγσγηθή γηα ηε ΓΔΥΑ Κηιθίο θαη 
γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηεο. 

Η ελδηαθεξόκελε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο άζθεζε είλαη ε Βαζηιεηάδνπ 
Πελειόπε ηνπ Σπκεώλ κε ΑΤ ΑΗ 853801 ηεο εηδηθόηεηαο Τερληθνύ Υπνζηήξημεο Σπζηεκάησλ 

Υπνινγηζηώλ ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε αξηζκνύ πξσηνθόιινπ 2647/10-08-2018  πνπ θαηέζεζε 
ζηελ ππεξεζία καο. 

Τν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ηδίαο ζα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο  ηεο ζύκβαζεο Μαζεηείαο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

 

Τν Γ.Σ. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην N. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθωνα 

 

Τελ απνδνρή αίηεζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε ζηε ΓΔΥΑ Κηιθίο ηεο ζπνπδάζηξηαο ΔΠΑΣ ηνπ 
ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηνπ παξαξηήκαηνο ΟΑΔΓ Κηιθίο Βαζηιεηάδνπ Πελειόπεο ηνπ Σπκεώλ 
κε ΑΤ ΑΗ 853801 ηεο εηδηθόηεηαο Τερληθνύ Υπνζηήξημεο Σπζηεκάησλ Υπνινγηζηώλ. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-293/23-08-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΔΙΑΣΑΞΗ. 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 
ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναζηαζιάδος Ελένη  

 

 


