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Αριθμ. Αποφ.59/2016
Θέρμη 25-02-2016

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Απασχόληση   σπουδαστή  Α.Ε.Ι. στην  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στα  πλαίσια  πρακτικής 
εξάσκησης»

   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις 5 του Ν. 1069/80 περί σύστασης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α
2. Τις διατάξεις  του ν.1351/83 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,  βάσει του οποίου 

δίνεται η δυνατότητα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
να  απασχολούν  σπουδαστές  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  σκοπό  την   πρακτική 
άσκηση.

3. Tις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 11 του Π.Δ. 28/1980(όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του Ν.2623/98 αρθρ.9), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με 
απευθείας διαπραγμάτευση την εκτέλεση εργασιών

4. Την  με  αριθμό  163/2015  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την 
απασχόληση σπουδαστών  των Α.Ε.Ι.  στη Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  στα πλαίσια  πρακτικής 
άσκησης.

5. Την  με  αριθμό   468/24-02-2016  αίτηση  της  σπουδάστριας  του  Π/μιου  Μακεδονίας, 
Σχολής  Οργάνωσης  &  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  με  σκοπό  την  πρακτική  άσκηση  κ. 
Λασκαρίδου Αντωνία Γεωργία.

Αποφασίζουμε

1. Την απασχόληση στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, με σκοπό την πρακτική άσκηση της σπουδάστριας 
του Π/μιου Μακεδονίας, Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
2. Η κ. Λασκαρίδου Αντωνία Γεωργία θα απασχοληθεί με σκοπό την πρακτική της άσκηση, στα 
πλαίσια του προγράμματος της ειδικότητας της και συγκεκριμένα στην Διοικητική & Οικονομική 
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. στο τμήμα Διοικητικού. 
3. Η διάρκεια της απασχόλησης της με σκοπό την πρακτική άσκηση ορίζεται από 01-03-2016 
έως και 31-07-2016 
4. Η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης θα καταβάλλει  μηνιαίως το ποσό των 400,00€ ανά φοιτητή και  για 
διάρκεια  έως  πέντε  μηνών  από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  πρακτικής  άσκησης  στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονία, για την παροχή των υπηρεσιών της σπουδάστριας στην επιχείρηση. Το 
Πανεπιστήμιο θα είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την αμοιβή του σπουδαστή και την ασφάλιση 
του, η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης δε, ουδεμία άλλη υποχρέωση θα έχει  εκτός από την καταβολή των 
παραπάνω χρημάτων στο Πανεπιστήμιο.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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