ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 87
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 7271/153-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Βλάχος Σπυρίδων

Απουσίαζαν
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προεδρεύει ο κ.Αθανάσιος Καββαδάς.
ΘΕΜΑ 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 8/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 78/13 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με θεσμοθέτηση
θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.

.
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O Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ελευθέριος Αραβανής πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας
Διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. 78/13 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά
με θεσμοθέτηση θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Λευκάδας”.
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο κ.Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Έχοντας υπόψη:

1. Το

άρθρο 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων του
Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83 «περί εισαγωγής σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα
ΝΠΔΔ καθώς και οι επιχειρήσεις και Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του
Ν. 1256/82 έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο
επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 11 Ν. 2327/95 (ΦΕΚ-156 Α')σύμφωνα με τις οποίες οι δ/ξεις που
ισχύουν για την πρακτική άσκηση στους σπουδαστές ΤΕΙ εφαρμόζονται ανάλογα και για τους
σπουδαστές της ΣΕΛΕΤΕ. Οι φοιτητές των τμημάτων των ΑΕΙ πραγματοποιούν πρακτική
άσκηση, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος .
4.

Την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 2025805/2917/0022/1993, ΦΕΚ307 Β, σύμφωνα με την οποία

τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Ε5/1258/86 και αυξήθηκε η μηνιαία αποζημίωση των σπουδαστών των
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του
Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο κατά
του κινδύνου του ατυχήματος.
5. Την υπ΄αριθ. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ Β 168) «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά την διάρκεια
της πρακτικής τους άσκησης»

και την

υπ΄αριθ.

ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93

«συμπλήρωση της ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93 ΦΕΚ 307 Β».
6. Την υπ΄αριθ. 3810/2013 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με
την οποία στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ
10/6041 για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ.
7. Το γεγονός ότι οι σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση
θα εφαρμόσουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που απέκτησαν κατά την
διάρκεια των σπουδών τους, θα ενημερωθούν για την διάρθρωση και λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου και θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με την
ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες και μεθόδους παροχής υπηρεσιών.
8. Την υπ΄ αριθ. 78/2013 απόφαση Δ.Σ. η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το υπ΄αριθ. 7224/15.03.2013 διαβιβαστικό
της υπηρεσίας μας.
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9. Tην προφορική συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού
και Αθλητισμού και τo υπ΄αριθ.7272/15.03.2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το
υπόδειγμα που μας απεστάλη.
Εισηγούμαστε
Την τροποποίηση της αρ. 78/2013 απόφασης Δ.Σ.
θέσεων

για την δημιουργία πέντε

(5)

πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο με δυνατότητα

συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Λευκάδας. Η πρακτική άσκηση κάθε
σπουδαστή ΤΕΙ θα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης από
01/09/2013. Oι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση των ανωτέρω σπουδαστών θα
βαρύνουν το Δήμο Λευκάδας. Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων σπουδαστών
ανέρχεται σε 176,08€.
Οι σπουδαστές αυτοί κατά την διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο στις
περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας. Η ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο
υπολογίζεται «επι του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης» και
σε ποσοστό 1% (ΚΥΑ 2025805/2917/0022/1993 ΦΕΚ 307 Β) οπότε η ασφαλιστική
εισφορά ανέρχεται στο ποσό των 10,11€ μηνιαίως. Δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ
(άρθρο 3 παρ.12 Ν.2859/00).
Η συνολική μηνιαία δαπάνη για την αποζημίωση σπουδαστή για την πρακτική άσκησή του
καθώς και για την ασφάλισή του ανέρχεται στο ποσό των 186,19€.
Για το έτος 2013 θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.723,80 €

(5 θέσεις*186,19€*4

μήνες=3.723,80) η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑ 10/6041.
Για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη 11.171,40 € (5 θέσεις
*186,19€*12μήνες=11.171,40€)

η

οποία

θα

δεσμεύεται

στους

αντίστοιχους

προϋπολογισμούς.
Η σχετική απόφαση πρέπει να σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας στη
συνέχεια μεριμνά για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης (παρ.4 άρθρ.11 Ν.2327/95)
των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με
την οποία θα καθορίζονται οι θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο
Λευκάδας. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την τροποποίηση της αρ. 78/2013 απόφασης Δ.Σ. για την δημιουργία πέντε (5)
θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο με δυνατότητα συμμετοχής
όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Λευκάδας. Η πρακτική άσκηση κάθε σπουδαστή ΤΕΙ θα
πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2013. Oι ασφαλιστικές
εισφορές και η αποζημίωση των ανωτέρω σπουδαστών θα βαρύνουν το Δήμο Λευκάδας. Η
μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων σπουδαστών ανέρχεται σε 176,08€.
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Οι σπουδαστές αυτοί κατά την διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο στις
περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας. Η ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο
υπολογίζεται «επι του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης» και
σε ποσοστό 1% (ΚΥΑ 2025805/2917/0022/1993 ΦΕΚ 307 Β) οπότε η ασφαλιστική
εισφορά ανέρχεται στο ποσό των 10,11€ μηνιαίως. Δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ
(άρθρο 3 παρ.12 Ν.2859/00).
Η συνολική μηνιαία δαπάνη για την αποζημίωση σπουδαστή για την πρακτική άσκησή του
καθώς και για την ασφάλισή του ανέρχεται στο ποσό των 186,19€.
Για το έτος 2013 θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.723,80 €

(5 θέσεις*186,19€*4

μήνες=3.723,80) η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑ 10/6041.
Για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη 11.171,40 € (5 θέσεις
*186,19€*12μήνες=11.171,40€)

η

οποία

θα

δεσμεύεται

στους

αντίστοιχους

προϋπολογισμούς.
Η σχετική απόφαση πρέπει να σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο
Παιδείας στη συνέχεια μεριμνά για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης (παρ.4 άρθρ.11
Ν.2327/95) των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με την οποία θα καθορίζονται οι θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ
στο Δήμο Λευκάδας. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 87/13.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ
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