INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.06.07 11:39:36
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 632ΘΩΚ9-ΚΑΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 133/2018
«Περί Καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητείας ΕΠΑ.Σ.,
Μαθητείας ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Μονεμβασίας κατά το σχολικό έτος 201819».
Στους Μολάους σήμερα στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, 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
08/01.06.2018 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 27 μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Κουλουβάκος Βασίλειος Αντ/δρος Δ.Σ.
2. Χαραμή Αλεξάνδρα
Γραμ/τέας Δ.Σ.
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5. Παπαδάκης Πιερρής
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Δουμάνη Σοφία
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Κόκκορης Παναγιώτης
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
10. Λυριωτάκης Ιωάννης
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Πετράκης Χρήστος
13. Χριστάκος Σταύρος
14. Μεϊμέτης Γεώργιος
15. Αναγνωστοπούλου Ελένη
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Σταθάκης Νεκτάριος
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, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Λιβανός
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας,
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος
Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου,
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ.
Ταλάντων.
Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε ο κ. Μεϊμέτης Γεώργιος.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 65092/24-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Α) 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 εβδομάδα, 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 μια 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 ημερομίσθιου 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.
Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος Μονεμβασίας πρέπει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση
του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας
και επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την
εκπαίδευση των μαθητευόμενων στο Δήμο Μονεμβασίας , παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
να πάρει απόφαση:
Για την ένταξη του Δήμου Μονεμβασίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της
μαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019 για συνολικό αριθμό 12 μαθητευόμενων των
παρακάτω ειδικοτήτων:
Αρ. νέων
προσφερόμενων
α/α
Ειδικότητα
Εκπαιδευτική δομή
θέσεων για το σχολ.
έτος 2018-2019
ο
1.
Υπάλληλος Διοίκησης και
1 ΕΠΑΛ Μολάων
3
Οικονομικών Υπηρεσιών
2
Υπάλληλος Διοίκησης και
1ο ΕΠΑΛ Βοιών
3
Οικονομικών Υπηρεσιών
3
Τεχνικός Εφαρμογών
1ο ΕΠΑΛ Μολάων
3
Πληροφορικής
4
Τεχνικός Φυτικής
1ο ΕΠΑΛ Μολάων
3
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Παραγωγής
ΣΥΝΟΛΟ
12
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.
Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου
νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος. Από το ποσό αυτό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση
της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό αποζημίωσης
καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από την
επιχείρηση/φορέα που τους απασχολεί.
•
Για τις ημέρες της 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.
Β) Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τον Κωδικό
10.6041.0001 στον οποίο έχουν εγγραφεί το ποσό των 10.000 ευρώ ενώ οι εργοδοτικές
εισφορές θα βαρύνουν τον Κωδικό 10.6054 στον οποίο έχουν εγγραφεί το ποσό των 4.700
ευρώ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018. Ανάλογες πιστώσεις θα
προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό ετών 2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
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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.
Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου
νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια
του προγράμματος. Από το ποσό αυτό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την
αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό
αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από
την επιχείρηση/φορέα που τους απασχολεί.
Για τις ημέρες της 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.
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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.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τον Κωδικό
10.6041.0001 στον οποίο έχουν εγγραφεί το ποσό των 10.000 ευρώ ενώ οι εργοδοτικές
εισφορές θα βαρύνουν τον Κωδικό 10.6054 στον οποίο έχουν εγγραφεί το ποσό των 4.700
ευρώ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018. Ανάλογες πιστώσεις θα
προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό ετών 2019.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2018.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή Αλεξάνδρα Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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