ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 22ης συνεδρίαση

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 42598/27.10.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης
Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9.
Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος
Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16.
Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20.
Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος,
24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27.Γιαννόπουλος Παρασκευάς,
28.Κωνσταντέας Αναστάσιος , 29.Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία 31. Λαγκαδινός
Θεοφάνης, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πατσαβός
Παναγιώτης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37. Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ.

1.Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 2.Ευσταθίου Αναστάσιος και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η
κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 373/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ηλιούπολης.
(Από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσατσούλη, Λαγκαδινός,
Πανταζόπουλος, Πούλος, Αναγνώστου, Κολιοφώτης, Παρ. Γιαννόπουλος, Κωνσταντέας και
Αραμπατζής)
Ο κ. Δήμαρχος, που εισηγήθηκε το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 37346/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Ν. 1315/1983, ΦΕΚ 56, τεύχος Α, μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου (όπως αυτές οριοθετούνται από
το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982), οι ΟΤΑ και τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να
απασχολούν

σπουδαστές

της

Τριτοβάθμιας

Επαγγελματικής

πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμά τους,
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Εκπαίδευσης,

που

θέλουν

να

Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, ασφαλίζονται μόνο για τις
περιπτώσεις ατυχήματος στο ΙΚΑ. Οι ασφαλιστικές τους εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τις
υπηρεσίες απασχόλησης.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκουμένων σπουδαστών ανέρχεται σε 186,19 € /μήνα ενώ η
ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο, η οποία βαρύνει τα Ν.Π. υπολογίζεται στο 1% επί του
τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. Με τη δημιουργία 20 θέσεων
πρακτικής άσκησης σπουδαστών διαφόρων ειδικοτήτων και τμημάτων καλύπτονται οι ανάγκες του
Δήμου μας.
Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραπάνω θα σταλεί
στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Παρακαλούμε για

τον καθορισμό ανά εξάμηνο 20 θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ

διαφόρων ειδικοτήτων ΤΕΙ με ημερομηνία έναρξης την 01/02/2012.Οι αποζημιώσεις και οι
ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου
στον Κ.Α. 00.6131.0002 με το ποσό των 44.600 € και στον Κ.Α. 00.6131.0001 με το ποσό των 2.000 €
για τις εργοδοτικές εισφορές ,η συνολική δαπάνη θα προβλεφτεί στον προϋπολογισμό έτους 2012 και
στους προϋπολογισμούς των επομένων οικ. Ετών και για μια πενταετία τουλάχιστον.
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τον καθορισμό ανά εξάμηνο 20 θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ
διαφόρων ειδικοτήτων ΤΕΙ με ημερομηνία έναρξης την 1.2.2012.
Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, ασφαλίζονται μόνο για τις
περιπτώσεις ατυχήματος στο ΙΚΑ. Οι ασφαλιστικές τους εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τις
υπηρεσίες απασχόλησης.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκουμένων σπουδαστών ανέρχεται σε 186,19 € /μήνα ενώ η
ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο, η οποία βαρύνει τα Ν. Π. υπολογίζεται στο 1% επί του
τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. Με τη δημιουργία 20 θέσεων
πρακτικής άσκησης σπουδαστών διαφόρων ειδικοτήτων και τμημάτων καλύπτονται οι ανάγκες του
Δήμου μας.
Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραπάνω θα σταλεί
στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00.6131.0002 με το ποσό των 44.600 € και στον Κ.Α.
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00.6131.0001 με το ποσό των 2.000 € για τις εργοδοτικές εισφορές, η συνολική δαπάνη θα προβλεφτεί
στον προϋπολογισμό έτους 2012 και στους προϋπολογισμούς των επομένων οικ. ετών και για μια
πενταετία τουλάχιστον.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 373/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.1.2012
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

