ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 211/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11496/7-6-18 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Βλάχος Κων/νος
8
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Γληγόρης Κων/νος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερμός Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Κακλαμάνη Αναστασία
23
24
Γρηγόρη Ασπασία
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 τέσσερα
(24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επέστρεψε
ου
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορς και Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της
ου
Η.Δ. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 22 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 5 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 16ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) την ένταξη του Δήμου 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 2018-2019, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού μαθητευόμενων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, γ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Λευκάδας προκειμένου να
υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Κούρτης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.
Τις δ/ξεις των άρθρων 65 και 94 παράγραφος 3β του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «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.
Την ΚΥΑ 28672/454/2017 (ΦΕΚ 2192/Β’/27-6-2017) σχετικά με επιδότηση μαθητείας/πρακτικής
4.
Την αριθμ. 65092/24-4-2018 πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας
5.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ τευχ. Β’/732/2012 και 1130/10-42012).
6.
Το αριθμ. πρωτ. 3121/30-5-2018 έγγραφο Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ιονίων Νήσων με το οποίο γνωστοποιούνται οι διαθέσιμες θέσεις στα ΕΠΑΛ της Περιφέρειας.
ου
7.
Το αριθμ. πρωτ. 115/24-5-2018 έγγραφο 1 ΕΠΑΛ Λευκάδας -Περιφερειακής Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με το οποίο γνωστοποιούνται οι διαθέσιμες θέσεις στο ΕΠΑΛ Λευκάδας.
8.
Το αριθμ. 1032/5-6-2018 έγγραφο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.
9.
Το αριθμ. 1006/4-6-2018 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τις απαιτούμενες
πιστώσεις.
Συνοπτικά ενημερώνουμε για τα εξής:
Κατά το σχολικό έτος 2018-19, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από κοινού με τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 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 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 σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη.
β) Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια 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 ΟΑΕΔ 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 ». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης
ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα 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.
ο
Στο Δήμο Λευκάδας προσφέρονται θέσεις Μαθητείας από το 1 ΕΠΑΛ (σχετικό έγγραφο του ΕΠΑΛ).
Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος
τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή στο Δήμο δεν απασχολείται κανένας
μαθητευόμενος απόφοιτος ΕΠΑΛ,
εισηγούμαστε
α) την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας σχολικού έτους
2018-2019
ου
β) τη διάθεση τριών (03) θέσεων Μαθητείας αποφοίτων 1 Επαγγελματικού Λυκείου Λευκάδας των παρακάτω
ειδικοτήτων:
-ένας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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-ένας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
-ένας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 10.860,00 ευρώ για όλη τη
διάρκεια του προγράμματος (ήτοι 3.260,00 ευρώ έκαστος μαθητευόμενος) και θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με πρόβλεψη της αναλογούσας πίστωσης για το οικ. έτος 2019.
γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Λευκάδας προκειμένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Μαθητείας.
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαοχτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, ο οποίος είπε: Αυτή η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις
εξυπηρετούν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
α) την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας σχολικού έτους
2018-2019
ου
β) τη διάθεση τριών (03) θέσεων Μαθητείας αποφοίτων 1 Επαγγελματικού Λυκείου Λευκάδας των παρακάτω
ειδικοτήτων:
-ένας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-ένας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
-ένας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 10.860,00 ευρώ για όλη τη
διάρκεια του προγράμματος (ήτοι 3.260,00 ευρώ έκαστος μαθητευόμενος) και θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με πρόβλεψη της αναλογούσας πίστωσης για το οικ. έτος 2019.
γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Λευκάδας προκειμένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Μαθητείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 211/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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