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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 2 από
20 Φεβρουαρίου 2017

Στην Ερέτρια σήμερα, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική
δημόσια Συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Ερέτριας, ύστερα από την 1539/15-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 18 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
Τσώκος Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μεταξάς Νικόλαος
Λάμπρου Ιωάννης
Μητακίδης Νικόλαος
Σταματούκος Σπυρίδων
Καραβάς Αργύριος
Γούναρης Βασίλειος(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Βίλας Προκόπιος
Παπανικολάου Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Γιακουβάκης Μιλτιάδης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μίγγος Δημήτριος
Παρασκευάς Γεώργιος
Βράκας Ιωάννης
Παπαγγελή Μαρία
Φατούσης Νικόλαος
Μητρολιός Ιωάννης(προσήλθε στην συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ)
Καραμπέτσου Ασημίνα(αποχώρησε στο 15ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 18ο )

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αβδούλα Ανθίππη
Φουρμούζης Γεώργιος
Βελέντζας Βασίλειος
Σμπιλίρης Γεώργιος
Σκαρλάς Δημήτριος
Σταματάκος Τριαντάφυλλος
Κρόκος Σπυρίδων
Διονυσόπουλος Χρήστος
Γουρνής Νικόλαος

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος.
Απόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Σαράπης Γεώργιος,
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου
Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας
Μοίρος Παναγιώτης.

19ο Θέμα(Η.Δ.) (ΣΥΖΗΤΉΘΗΚΕ 22ο ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) Αριθμός απόφασης 35/2017:
Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΕΠΑΛ. Εισηγητής : Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ.
Αμφιτρίτη Αλημπατέ
Κατά την συζήτηση του θέματος, είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Οι κ. Τσώκος, Γιακουβάκης, Γούναρης, Παπανικολάου και Καραμπέτσου.
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Η Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο από την κα. Πρόεδρο, έθεσε υπόψη του
σώματος το αριθμ. πρωτ. 28/23-1-2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΣΤO
«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» της Σχολική Μονάδα: ΕΠΑΛ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016
αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα 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» και
ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» είναι
προαιρετικό. Κατά την άμεση εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα
θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια 9 μηνών και θα
περιλαμβάνει:
Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας (εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας)»
συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) 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 ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι
οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες. Οι ειδικότητες
που αφορούν στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», που θα λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ.
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ είναι οι εξής:
α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
β)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
γ)Τεχνικός Οχημάτων,
δ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και
ε)Βοηθός Νοσηλευτή.
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής:
1. Να εφαρμόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση,
Κατάρτιση και Μαθητεία (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Υπουργείο
2 Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΟΑΕΔ)
2. Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία
συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του
«Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.
3. Η επιχείρηση τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο
χώρο εργασίας (learning agreement).
Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement) είναι συμβατό με το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και
ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/ εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί
παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.
4. Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την
αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την
παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα. Για την επιμόρφωση των «εκπαιδευτών στην επιχείρηση»
προβλέπεται να υλοποιηθούν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει
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τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη
ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
5. Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να
παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
6. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει το μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και
τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.
7. Η επιχείρηση οφείλει να συνεργάζεται με τη Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του
Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του
Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργασίες,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.
8. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της
υλοποίησης της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια, έντυπα προόδου μαθητή και κάθε
άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους).
9. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Ημερολόγιο Μάθησης, ειδικό έντυπο για την καταγραφή
σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά
τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Το έντυπο συμπληρώνεται
μηνιαίως από τον μαθητή, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει, και
με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας
10. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης Μαθητή το οποίο
συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και
υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ εφαρμογής
προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του
προγράμματος ΑΜΟΙΒΗ
Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» ορίζεται στο
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο
χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια της του προγράμματος ,
αμείβονται µε ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη (22,83€), δηλαδή µε 17,12€
Το συνολικό ποσό της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που
θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» θα είναι 9,35€.
Το ποσό της επιδότησης έχει οριστεί για το πρόγραμμα στα 11.00€ 3
Το ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ συμμετέχοντας στην υλοποίηση του προγράμματος του «Μεταλυκειακού
έτους- τάξης μαθητείας» εκφράζει την επιθυμία να συνεργαστεί με την επιχείρησή σας στην ένταξη
και ενεργοποίηση των μαθητών μας στην αγορά εργασίας.
Αν προτίθεστε θετικά σας παρακαλούμε αναφέρατε τους τομείς που μπορείτε να απασχολήσετε τους
ασκούμενους μαθητές μας.

Ακολούθως η Δήμαρχος είπε ότι καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει
την βούληση του για
απασχόληση ασκούμενων μαθητών από ΕΠΑ.Λ.
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
Προτείνω να εκφράσουμε ενδιαφέρον για 6 θέσεις απασχόλησης ασκούμενων
μαθητών, δυο (2) υπαλλήλους με ειδικότητα: Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών, δυο (2) υπαλλήλους με ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων- Εγκαταστάσεων και Δικτύων και δυο (2) υπαλλήλους με
ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
………………………………………………………………………………………….
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εκφράζει το ενδιαφέρον του Δήμου Ερέτριας, προς το ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
συμμετέχοντας στην υλοποίηση του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» στην ένταξη και ενεργοποίηση των μαθητών στην αγορά
εργασίας:
Συγκεκριμένα εκφράζει την βούληση του για έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης
φοιτητών, ήτοι:
Δυο (2) υπαλλήλους με ειδικότητα: Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, δυο
(2) υπαλλήλους με ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών ΣυστημάτωνΕγκαταστάσεων και Δικτύων, (2) υπαλλήλους με ειδικότητα: Τεχνικός
Οχημάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 35/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 22/2/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

