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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
15Η Συνεδρίαση 18-04-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 74/2022
ΘΕΜΑ: Δημιουργία (1) μιας θέσης πρακτικής άσκησης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Δήμου μας σπουδάστριας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Δήμο μας και έγκριση της σχετικής πίστωσης,
Πρακτικό της με αριθμό 15ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 18η του μηνός
ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό κατάστημα,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.7294/14-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου.
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο
10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Παρόν ήταν και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλος Σπύρος
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1. Γραφίδου Γεσθημανή
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα
6.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 6819/11-04-2022 εισήγηση του
προϊσταμένου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου η οποία έχει
ως εξής :

Προκειμένου οι φοιτητές της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να λάβουν το πτυχίο τους είναι
απαραίτητη η προηγούμενη εξάμηνη πρακτική άσκηση στην ειδίκευση τους σε
υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Τεύχος Α) οι δημόσιες υπηρεσίες
και οργανισμοί κλπ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ 6 του Ν.1256/82 έχουν υποχρέωση
να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που
θέλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
Στην υπηρεσία μας έχει καταθέσει αίτηση με αρ. πρωτ. 6121/31-3-2022 για
πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής της άσκησης στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς του Δήμου μας, η σπουδάστρια του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σουλιώτη Κωνσταντίνα.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία (1) μίας θέσεως πρακτικής άσκησης
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας για ένα εξάμηνο στο Δήμο μας
από 3/5/2022 μέχρι 30/11/2022. Η μηνιαία αποζημίωση της σπουδάστριας που
ανέρχεται στα 176,08 € και η μηνιαία ασφαλιστική του κάλυψη που ανέρχεται στα 10,11
€ θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2022 στους Κ.Α
15.6041.0002 με το ποσό των 1.056,48 € και Κ.Α 15.6054.0001 με το ποσό των 60,66 €.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.
(Αποδοχή του αιτήματος της σπουδάστριας και έγκριση της σχετικής πίστωσης).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :



Την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών
Την σχετική νομοθεσία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την δημιουργία (1) μίας θέσεως πρακτικής άσκησης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Δήμου μας για ένα εξάμηνο από 3/5/2022 μέχρι 30/11/2022 , καθώς και την
έγκριση της σχετικής πίστωσης.
Η μηνιαία αποζημίωση της σπουδάστριας ανέρχεται στα 176,08 € και η μηνιαία
ασφαλιστική του κάλυψη ανέρχεται στα 10,11 € θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου μας για το έτος 2022 στους Κ.Α 15.6041.0002 με το ποσό των 1.056,48 € και Κ.Α
15.6054.0001 με το ποσό των 60,66 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2022

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
18/04/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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