ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 78
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 5736/1-3-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 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

Μεσσήνης Ιωάννης
Λάζαρη Πηνελόπη
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Βλάχος Σπυρίδων
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
∆ρακονταειδής Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 23ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση θεσµοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο
∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κώστας Αραβανής, ∆ήµαρχος
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Το θέµα εισηγείται ο κ.Σ.Ρόκκος.
O Αντιδήµαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Έχοντας υπόψη:
1. Το

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί αρµοδιοτήτων του
∆ηµοτικού 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
ΝΠ∆∆ 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
∆ηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠ∆∆, 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 ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε
την οποία στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 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 ∆ήµου και θα συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών µε την
ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες και µεθόδους παροχής υπηρεσιών.
Εισηγούµαστε
Να ληφθεί σχετική απόφαση του ∆.Σ.

για την δηµιουργία δέκα (10) θέσεων

πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ ( και για τα δυο εξάµηνα) µε δυνατότητα
συµµετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο ∆ήµο Λευκάδας. Η πρακτική άσκηση κάθε
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σπουδαστή ΤΕΙ θα πραγµατοποιείται για ένα εξάµηνο µε ηµεροµηνία έναρξης από
01/04/2013. Oι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζηµίωση των ανωτέρω σπουδαστών θα
βαρύνουν το ∆ήµο 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 «επί 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. ∆εν 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 11.171,40 €

(10 θέσεις*186,19€*6

µήνες=11.171,40 €) η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑ 10/6041.
Για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη προκαλείται δαπάνη 11.171,40 € (10 θέσεις
*186,19€*6 µήνες=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 ∆ήµο Λευκάδας. Η ανωτέρω απόφαση δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Να ληφθεί σχετική απόφαση του ∆.Σ. για την δηµιουργία δέκα (10) θέσεων
πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ ( και για τα δυο εξάµηνα) µε δυνατότητα
συµµετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο ∆ήµο Λευκάδας. Η πρακτική άσκηση κάθε
σπουδαστή ΤΕΙ θα πραγµατοποιείται για ένα εξάµηνο µε ηµεροµηνία έναρξης από
01/04/2013. Oι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζηµίωση των ανωτέρω σπουδαστών θα
βαρύνουν το ∆ήµο 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 «επί 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. ∆εν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ (άρθρο 3 παρ.12
Ν.2859/00).
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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 11.171,40 €

(10 θέσεις*186,19€*6

µήνες=11.171,40 €) η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑ 10/6041.
Για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη προκαλείται δαπάνη 11.171,40 € (10 θέσεις
*186,19€*6 µήνες=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 ∆ήµο Λευκάδας. Η ανωτέρω απόφαση δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 78/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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