ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 03/2017
«Περί απασχόλησης στο Δήμο Σπουδαστών – Μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού
Έτους Μαθητείας» των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)».
Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 1/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου (τρίμηνη άδεια)
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ. Δ.Σ.
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4. Λεκάκης Δημήτριος
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Λυριωτάκης Ιωάννης
9. Βουνελάκης Γεώργιος
9. Σταθάκης Νεκτάριος
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Σπυριδάκου Θεοδούλη
15. Δουμάνη Σοφία
16. Κόκκορης Παναγιώτης
17. Κουλουβάκος Βασίλειος
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης
Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ.
Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας,
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Κολλιάκο Ιωάννη εντεταλμένο Δ.Σ., ο οποίος είπε τα εξής:
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Ν.4386/2016 αναδιάρθρωσε τη
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δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση
της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.
Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει πλέον δύο κύκλους σπουδών, ως εξής:
α. Το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
β. Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο
Σπουδών», ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και είναι προαιρετικό.
Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» από το σχολικό έτος
2016-2017 θα εφαρμοσθεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας), με συνολική διάρκεια
του προγράμματος εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο
εργασίας και β) μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Οι απόφοιτοι
λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά
την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» έχει το ΕΠΑΛ, στο
οποίο εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο, όπου
πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑΛ και στο οποίο θα γίνεται
το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας.
Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα
πραγματοποιηθούν:
Α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας, συνολικής διάρκειας διακοσίων
τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7)
διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα
Β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών
εβδομαδιαίος, επιμερισμένο κατ' ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για εννέα (9) μήνες.
Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της
«Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ, εκπαιδεύοντας τους μαθητευόμενους στους χώρους
εργασίας τους είναι ενδεικτικά οι εξής:
 Εφαρμογή των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία.
 Σύναψη «Σύμβασης Μαθητείας» μεταξύ της επιχείρησης/φορέα και του μαθητευόμενου, η
οποία συνυπογράφεται από το Διευθυντή του ΕΠΑΛ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του
Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.
 Τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο
εργασίας. Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας οφείλει να είναι συμβατό με το
πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, να περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή
και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα και αποτελεί
παράρτημα της σύμβασης μαθητείας.
 Ορισμός έμπειρου στελέχους ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», το οποίο αναλαμβάνει την
αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση/φορέα, την
παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Ο «εκπαιδευτής στην επιχείρηση» πρέπει να έχει
παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της μαθητείας.
 Ενημέρωση των μαθητευομένων σχετικά με τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους
τομείς της επιχείρησης/φορέα και την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον με έμφαση
σε θέματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως ορίζονται από
την κείμενη νομοθεσία.
• Κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη
ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα
απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευομένους.
 Συνεργασία με την Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας, όπως προβλέπεται για την κάθε ειδικότητα και να αναθέτει στον
εκπαιδευόμενο εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.
 Τήρηση όλων των μέσων (ηλεκτρονικών και εντύπων) παρακολούθησης της υλοποίησης
της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια, ημερολόγια μάθησης, έντυπα προόδου
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μαθητή κ.λ.π).
 Καταχώρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του πίνακα Ε3.4, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
την έναρξη της Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής, για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι
εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε
μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτουμένων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
 Έλεγχος και συνυπογραφή του Ημερολογίου Μάθησης, για την καταγραφή σε τακτική
βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος. Το έντυπο
συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από το μαθητή, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή της
επιχείρησης που τον επιβλέπει και υποβάλλεται μηνιαίως από το μαθητή στο ΕΠΑΛ. Με αυτό το
έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.
 Έλεγχος και συνυπογραφή Μηνιαίου Δελτίου Απασχόλησης Μαθητή, το οποίο
συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από το μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται
και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑΛ, προκειμένου
να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος.
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του νομοθετημένου κατωτάτου ορίου του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη (22,83 ευρώ), δηλαδή θα λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση 17,12 ευρώ.
Τα 6,12 ευρώ της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται
μηνιαίως από την επιχείρηση/φορέα που τους απασχολεί. Τα υπόλοιπα 11 ευρώ της
αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των Δ.Δ.Ε. απευθείας στους
μαθητευόμενους.
Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο
των 17,12 ευρώ, 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 στο ΙΚΑ 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. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, δηλαδή
στο ποσόν των 8,56 ευρώ.
Όλα τα θέματα που αφορούν το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» των αποφοίτων
ΕΠΑΛ, αναφέρονται στον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Το 10 ΕΠΑΛ Μολάων με το αριθμ. πρωτ. 3/19-1-2017 έγγραφό του ενημέρωσε το Δήμο
Μονεμβασίας ότι οι ειδικότητες που μπορούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν τμήματα
«Μεταλυκειακού Έτους- τάξης μαθητείας είναι :
- Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τεχνικός Οχημάτων
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
- Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και
- Βοηθός Νοσηλευτής.
Το 10 ΕΠΑΛ Βοιών με το αρ. πρωτ. 21/19-1-2017 έγγραφό του ενημέρωσε το Δήμο
Μονεμβασίας ότι οι ειδικότητες που μπορούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν τμήματα
«Μεταλυκειακού Έτους- τάξης μαθητείας:
- Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Θεωρούμε ότι ο Δήμος Μονεμβασίας πρέπει να συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση του
νέου θεσμού του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» προς όφελος τόσο των
μαθητευομένων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις
υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευομένων στο Δήμο,
παρακαλούμε το Σώμα να πάρει απόφαση:
Για την ένταξη του Δήμου Μονεμβασίας στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην
υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ, σχολικού έτους
2016- 2017, για συνολικό αριθμό είκοσι (20) μαθητευομένων των παρακάτω ειδικοτήτων:
- Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
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- Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων εκτιμάται στο ποσό των
20.000,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6041.0005 (αμοιβές σπουδαστών για πρακτική άσκηση)
ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 10.000,00 και θα βαρύνουν τον Κ.Α
10.6054.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την ένταξη του Δήμου Μονεμβασίας στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην
υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ, σχολικού έτους
2016- 2017, για συνολικό αριθμό είκοσι (20) μαθητευομένων των παρακάτω ειδικοτήτων:
- Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
- Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων εκτιμάται στο ποσό των
20.000,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6041.0005 «Αμοιβές σπουδαστών για πρακτική άσκηση»
ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 10.000,00 € και θα βαρύνουν τον ΚΑ
10.6054 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/2017.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απούσα
Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ακριβές Απόσπασμα
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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