
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/13-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 86/2012

Θέμα:«Απασχόληση  σπουδαστών  με  σκοπό  την 
πρακτική άσκηση»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 13 
Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  1989/08-06-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Αναγνώστου Πασχάλης 
(Αντιπρόεδρος)προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Χριστοφόρου Γεώργιος 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα   

4 Αντωνιάδου Μαρία 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

6 Καρκατζίνος Νικόλαος 

7 Κεσίδη Αναστασία 
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  Διοικητικών  &  Οικ.  Υπηρεσιών  κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 
σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 1069/80 : «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου  
αυτού Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί  την επιχείρησιν και διαχειρίζεται  την περιουσίαν και  
τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος,..» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1351/83 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, δίνεται η 
δυνατότητα σε Επιχειρήσεις  και  Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα να απασχολούν 
σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την  πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με την 2007/08-06-2012 επιστολή του εργαστηρίου αναλυτικής χημείας, της 
σχολής θετικών επιστημών του τμήματος Χημείας, του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το τμήμα 
Χημείας συμμετέχει σε πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, μέσω του 
οποίου οι φοιτητές της σχολής έχουν τη δυνατότητα πέρα από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση να 
απασχοληθούν σε υπηρεσίες οργανισμούς και επιχειρήσεις με σκοπό την πρακτική τους άσκηση 
και  την  εφαρμογή  των  γνωστικών  αντικειμένων  τους  κατά  τα  πρότυπα  των  συστημάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή του πανεπιστήμιου η  υλοποίηση δεν συνεπάγεται 
σχέση εξαρτημένης  εργασίας  των εκπαιδευομένων με  την επιχείρηση,  για  το  λόγο  αυτό  δεν 
αναλαμβάνει η επιχείρηση καμία οικονομική υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία 
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε, την απασχόληση δύο σπουδαστών της σχολής 
θετικών επιστημών, του τμήματος χημείας, του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου στην 
πρακτική άσκηση αυτών στο αναλυτικό εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για χρονικό διάστημα 
δύο μηνών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

1. Εγκρίνει  την απασχόληση δύο σπουδαστών της σχολής θετικών επιστημών, του τμήματος 
χημείας, του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου στην πρακτική άσκηση αυτών στο 
αναλυτικό εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

2. Η απασχόληση των σπουδαστών της σχολής θετικών επιστημών, του τμήματος χημείας, του 
πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  δεν  συνεπάγεται  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας  των 
εκπαιδευομένων με την επιχείρηση, συνεπώς η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική 
υποχρέωση  και  καμία  ασφαλιστική  κάλυψη,  τα  οποία  καλύπτονται  εξ  ολοκλήρου  από  το 
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. 

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 86/13-06-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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