INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.03 13:10:11
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΩ6ΣΩ6Ι-9Γ8

Αγιά 29-5-2020
Aριθμ. Πρωτ. 123
AΠΟΦΑΣΗ 120/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010τ.Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», για τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του άρθρου 59 του ίδιου νόμου
για τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.
2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 56/26.04.1983), όπως
συμπληρώθηκε από το εδάφιο α’ της παρ. 4 του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
Α’ 167/1985), για την πρακτική άσκηση σπουδαστών.
3. Την Κ.Υ.Α 2025805/2917/0022/1993 (ΦΕΚ Β’307/30.04.1993) για τον καθορισμό
του ποσού της αποζημίωσης των ασκούμενων σπουδαστών όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπ’αρίθμ 89/2018 απόφαση ΔΣ του Δήμου Αγιάς περί καθορισμού θέσεων
πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. του Δήμου Αγιάς (ΦΕΚ 5706/Β/19-12-2018)
5. Την αίτηση της Μπουροπούλου Ευαγγελίας του Ιωάννου, σπουδάστρια του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σχολής Μηχανικών, τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, για την πραγματοποίηση πρακτικής
άσκησης στον Δήμο Αγιάς.
6.Το από 27/5/2020 έγγραφο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με το οποίο
βεβαιώνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης της
Μπουροπούλου Ευαγγελίας του Ιωάννου.
7.Το γεγονός ότι εξυπηρετούνται υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης της Μπουροπούλου
Ευαγγελίας του Ιωάννου, σπουδάστρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος,
σχολής Μηχανικών, τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως και 30/11/2020 στον Δήμο
Αγιάς.
2.Επιβλέπων της πρακτικής άσκησης της ασκούμενης σπουδάστριας ορίζεται ο
προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Σπανό Ιωάννη του Τηλέμαχου,
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικός.
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3.Η ασκούμενη στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας
της υπηρεσίας, τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κάθε άλλη
ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της υπηρεσίας.
4.Η αμοιβή της ασκούμενης καθορίζεται από την Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993
όπως εκάστοτε ισχύει.
5.Η προκαλούμενη δαπάνη, για την αμοιβή της ασκούμενης σπουδάστριας, βαρύνει
τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου Αγιάς, στον οποίο έχουν
εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις.

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

