ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Ιουνίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006,
65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και µετά την µαταίωση της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν
υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10531/315-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Φίλιππας Γεώργιος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Βλάχος Ευστάθιος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Παπαδόπουλος Ανδρέας
11
Σκληρός Φίλιππος
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
Καββαδάς Θωµάς
13
Καρφάκη Μαριάννα
13
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14
Γρηγόρη Ασπασία
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
Γληγόρης Κων/νος
20
21
Πολίτης Σπυρίδων
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε: α) την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στις επιχειρήσεις/φορείς που συµµετέχουν στην υλοποίηση
Προγραµµάτων Μαθητείας για τους µαθητευόµενους και σπουδαστές των δοµών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ. ) κατά το σχολικό έτος 2019-2020, β) τον καθορισµό των ειδικοτήτων και του αριθµού µαθητευόµενων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης γ) την παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµαρχο Λευκάδας προκειµένου να
υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος Μαθητείας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήµαρχος

1

Το θέµα κρίνεται κατεπείγον, διότι µέχρι τις 10 Ιουνίου 2019 θα πρέπει να αποσταλεί η απόφαση του ∆Σ
στο Υπ. Παιδείας και να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο portal του ΟΑΕ∆, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες για να εκδοθεί η ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοιν.
Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος, κ. Φίλιππος Κούρτης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1. Τις δ/ξεις των άρθρων 65 και 94 παράγραφος 3β του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄), όπως ισχύει.
2. Την ΚΥΑ 26385/16-2-2017 (ΦΕΚ 491/20-2-2017, Τ. Β’) «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»
3. Τις ΚΥΑ 28672/454/2017 (ΦΕΚ 2192/Β’/27-6-2017) και Φ7/155762/∆4/19-9-2019, ΦΕΚ 4191/Β/24-09-2018, ΦΕΚ
4501/Β/12-10-2018, όπως τροποποιήθηκε µε την Φ7/35243/∆4/6-3-2019, ΦΕΚ 866/Β/13-03-2019, σχετικά µε την
υλοποίηση της µαθητείας.
4. Την αριθµ. 53781/05-04-2019 πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας (ΦΕΚ τευχ. Β’/732/2012 και 1130/10-4-2012).
ου
6. Το αριθµ. πρωτ. 114/13-05-2019 έγγραφο του 1 ΕΠΑΛ Λευκάδας µε το οποίο γνωστοποιούνται οι διαθέσιµες
ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Λευκάδας.
7. Το µε αρ. 973/3-6-2019 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας.
8. Το αριθµ. 1006/4-6-2018 έγγραφό µας προς τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε τις απαιτούµενες
πιστώσεις και το γεγονός ότι το περασµένο έτος δεν υλοποιήθηκε το πρόγραµµα µαθητείας στο ∆ήµο µας.
Συνοπτικά ενηµερώνουµε για τα εξής:
Κατά το σχολικό έτος 2019-20, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων από κοινού µε τον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, θα εφαρµόσουν Προγράµµατα Μαθητείας συνολικά για τους µαθητευόµενους
και σπουδαστές των δοµών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ. –Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητάς
τους.
α) Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη µαθητείας των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους
ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια περίπου 9 µηνών και περιλαµβάνει εργαστηριακά µαθήµατα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών τη
βδοµάδα, που πραγµατοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα, «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας –
µαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδοµάδα, επιµερισµένες ισοµερώς σε τέσσερις ηµέρες, στον
εργοδότη.
β) Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕ∆ ανήκουν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και η διάρκεια
φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη, δηλαδή 4 εξάµηνα. Το θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος της εκπαίδευσης
πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία, στους χώρους των επιχειρήσεων. Η διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης-Μαθητείας είναι ίση µε το χρόνο φοίτησης, δηλαδή έως 20 µήνες και πραγµατοποιείται για 4 ή 5
µέρες την εβδοµάδα για 6 ώρες την ηµέρα.
γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) έχουν διάρκεια φοίτησης 5 εξάµηνα, εκ των οποίων το πέµπτο
δύναται να είναι εξάµηνο Μαθητείας. Η συνολική διάρκεια της µαθητείας ανέρχεται σε 960 ώρες και επιµερίζεται σε
192 ώρες κατάρτισης στη δοµή και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η χρονική κατανοµή των ωρών µεταξύ δοµής
κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδοµάδα ορίζεται σε µία µέρα στη δοµή κατάρτισης και τέσσερις µέρες στο
χώρο εργασίας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραµµα Σπουδών Μαθητείας. Ο αριθµός των ωρών µαθητείας
στο χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ηµέρα.
Στην εφαρµογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και τον ΟΑΕ∆ οι
όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους τύπους εκπαιδευτικών δοµών.
Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νοµίµου νοµοθετηµένου
κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράµµατος Εκπαίδευσης στο
χώρο εργασίας».
Η χρηµατική επιβάρυνση του εργοδότη διαµορφώνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που αφορά στην
υλοποίηση του προγράµµατος µαθητείας.
Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να καλυφθούν από τη συγκεκριµένη
εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να καλύπτονται από µαθητευόµενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής
δοµής.
Για τις ηµέρες κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το ηµεροµίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις
απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
Από την πρώτη ηµέρα της µαθητείας οι µαθητευόµενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη, σύµφωνα µε την παρ. γ΄του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήµισυ
των πραγµατικών αποδοχών σύµφωνα µε τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.
ο
Στο ∆ήµο Λευκάδας προσφέρονται θέσεις Μαθητείας από το 1 ΕΠΑΛ (σχετικό έγγραφο του ΕΠΑΛ).
Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος Λευκάδας πρέπει να συµβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσµού της µαθητείας
προς όφελος τόσο των µαθητευόµενων όσο και της τοπικής κοινωνίας, επειδή στο ∆ήµο δεν απασχολείται κανένας
µαθητευόµενος απόφοιτος ΕΠΑΛ, κι επειδή µπορούµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας για την εκπαίδευση
των µαθητευοµένων:

2

εισηγούµαστε
α) την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στους φορείς που συµµετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας σχολικού έτους
2019-2020.
β)τον καθορισµό συνολικού αριθµού τριών (03) θέσεων µαθητείας των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α/Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
∆ΟΜΗ

1

Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων
Η/Υ
(Τοµέας
Πληροφορικής)

1 ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

2

Υπάλληλος ∆ιοίκησης και
Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τεχνικός
Οχηµάτων
(Μηχανολογικός Τοµέας)
ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

3

ο

ΑΡ. ΝΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2019-2020
01

ο

01

ο

01

1 ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

03

Η συνολική δαπάνη για την αποζηµίωση των µαθητευόµενων εκτιµάται στο ποσό των 10.860,00 ευρώ για όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος και θα βαρύνει τους Κωδικούς 10-6041.006 «Τακτικές αποδοχές ασκουµένων
προγράµµατος µαθητείας ΕΠΑΛ» και 10-6054.002 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ µαθητείας ΕΠΑΛ» του
σκέλους εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, µε πρόβλεψη της αναλογούσας πίστωσης για το οικ. έτος
2020.
γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ήµαρχο Λευκάδας προκειµένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος Μαθητείας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία µε δεκαεννέα (19) ψήφους υπέρ και µία (1) κατά
του κ. Φρεµεντίτη Χριστόφορου, αποφασίζει:
α) την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στους φορείς που συµµετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας σχολικού έτους
2019-2020.
β)τον καθορισµό συνολικού αριθµού τριών (03) θέσεων µαθητείας των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α/Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
∆ΟΜΗ
ο

1

Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων
Η/Υ (Τοµέας
Πληροφορικής)

1 ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

2

Υπάλληλος ∆ιοίκησης και
Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τεχνικός
Οχηµάτων
(Μηχανολογικός Τοµέας)
ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

3

ΑΡ. ΝΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2019-2020
01

ο

01

ο

01

1 ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

03

Η συνολική δαπάνη για την αποζηµίωση των µαθητευόµενων εκτιµάται στο ποσό των 10.860,00 ευρώ για όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος και θα βαρύνει τους Κωδικούς 10-6041.006 «Τακτικές αποδοχές ασκουµένων
προγράµµατος µαθητείας ΕΠΑΛ» και 10-6054.002 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ µαθητείας ΕΠΑΛ» του
σκέλους εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, µε πρόβλεψη της αναλογούσας πίστωσης για το οικ. έτος
2020.
γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ήµαρχο Λευκάδας προκειµένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος Μαθητείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 206/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

