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Από το αριθ.21/28-7-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 87

Περίληψη
Καθορισμός αριθμού θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και κατάρτισης, για απασχόληση στον Δήμο Ξάνθης
κατά την περίοδο 2020-2021

Στην Ξάνθη σήμερα 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης,
συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.17782/24-7-2020 έγγραφη
πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις
αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67
του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
16. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
17. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ασκαρίδης Ηλίας
18. Παπά Σοφία
4. Γεωργιάδης Δημοσθένης
19. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Γουναρίδης Στυλιανός
20. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
21. Σπανίδης Μιχαήλ
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
22. Σταυρακάρας Παναγιώτης
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
23. Τοπ Σινάν
9. Ζερενίδης Ιωάννης
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
10. Ηλιάδης Θωμάς
25. Τσακιρίδης Αφεντούλης
11. Καλογερής Γεώργιος
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
12. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
13. Καφφετζής Κωνσταντίνος
28. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
14. Λύρατζης Πασχάλης
29. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
15. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Βογιατζής Κωνσταντίνος
8. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Παυλίδου Ελισάβετ
4. Ιγιαννίδης Στέφανος
10. Σαββίδης Ματθαίος
5. Καμαρίδης Ιπποκράτης
11. Ταρενίδης Παναγιώτης
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος
12. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ, αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση
μετά την 1η ψηφοφορία του ΕΗΔ θέματος με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 174/2018
προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.15735/2-7-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,
η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. την με αριθμό 26385/16-2-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 491/τ.Β'/20-2-20Ι7), «Πλαίσιο
Ποιότητας Μαθητείας», 2. Τις διατάξεις του N. 4186/2013 και ιδίως τα άρθρα 7, 14, 17 και 23
«Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 193/τ.Α' /17-9-2013), όπως
ισχύει, 3. τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α '83/11-5-16) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και Ιδίως το Κεφάλαιο Γ Ι «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», 4. Τις
διατάξεις του N. 4452/2017 και ιδίως το άρθρο 12 του Κεφαλαίου Γ' «Ρυθμίσεις για θέματα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», 5. την με αριθμό 26381/16-2-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'/490/2Ο2-20Ι7) «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», 6. Την με αριθμό
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5954/23-6-2014 απόφαση Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), 7. την με αριθμό 55019/ΔΙ/3Ο-03-2ΟΙ7 (ΦΕΚ Β Ι 11245/11-4-2017) «Τροποποίηση του
Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» και ιδίως το άρθρο 3Β «Υλοποίηση Προγράμματος
Μαθητείας Ι.Ε.Κ.», 8. τις διατάξεις του N. 3475/2006 (ΦΕΚ Α'146/13-7-2006) «Οργάνωση και λειτουργία
της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 9. Την με αριθμό
77324/Υ1/19-6-2020 πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, 10. το με αριθμό πρωτ. 879/25-6-2020 έγγραφο της ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Ξάνθη,
σχετικά με τις ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Ξάνθης για το σχολικό έτος 2020-2021, 11. το
άρθρο 65 του N. 3852/2010
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ και Ι.Ε.Κ.
στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και τη διευκόλυνσή τους να
ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί στη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας, η οποία έχει ήδη
κινητοποιήσει τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχει Θετική απήχηση στις αιτήσεις
συμμετοχής των υποψηφίων σε όλους τους προσφερόμενους τύπους (ή δομές) μαθητείας.
Στο αναφερόμενο πλαίσιο κατά το σχολικό έτος 2020-2021, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 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
Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται
μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας
με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική
κάλυΨη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας,
σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αναλύονται στα εκάστοτε δημοσιευμένα Προγράμματα
Σπουδών, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των αρμόδιων φορέων, έτσι ώστε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα
μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, να διασφαλιστεί η επιτυχής πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
που απέκτησε ο μαθητευόμενος και η λήψη των αναγνωρισμένων τίτλων.
Ειδικότερα:
α) Το Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε
αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια περίπου 9 μηνών και περιλαμβάνει
εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο
και παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28
ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. Η μαθητεία
ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και 156 ημερών παρουσίας στο
χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.
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 Ασκηση - Μαθητεία, στους χώρους των
επιχειρήσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Ασκησης - 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. H 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. O αριθμός των ωρών μαθητείας στο χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα.
Στην εφαρμογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας 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 νόμιμου
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 αναφέρεται στις επιμέρους Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Υλοποίησης της μαθητείας.
Συγκεκριμένα:
1. Για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ Φ7/Ι58947/ΓΓ4/Ι0-Ι0-2019 (Β'3892), όπως ισχύει
2. Για τη μαθητεία στις Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ: Η με αριθμ 14918/267 ΚΥΑ (Β 1463) καθώς και
η με αριθμ.17008/307/2019 ΚΥΑ (Β' 1340) (αναφορικά με τους όρους υλοποίησης)
3. Για τη μαθητεία στα ΙΕΚ: Η με αριθμ Κ1/118932/2017 ΚΥΑ (Β'2440) όπως τροποποιήθηκε με την με
αριθμ.Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β'2117)
Η Μαθητεία επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να καλύπτεται μέρος του
μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής
άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις
κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο
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στους μαθητευόμενους. 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 σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους
του Ε.Φ.Κ.Α.
Ο μέγιστος αριθμός μαθητευομένων που δύναται να απασχολήσει ο Δήμος Ξάνθης ανέρχεται σε
σαράντα (40).
Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να εκδοθεί κοινή υπουργική
απόφαση για το σχολικό έτος 2020-2021.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιο τη λήψη απόφασης:
Α. Για την ένταξη του Δήμου Ξάνθης στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του
σχολικού έτους 2020-2021, και τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων ανά ειδικότητα, όπως
αυτές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα αιτήματα που κατέθεσαν οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟ ΤΟ ΣΧ.
ΕΤΟΣ 2019-20

1

Υπάλληλοι Διοικητικών
Καθηκόντων

ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

3

2

Τεχνιτών Μηχανών &
Συστημάτων Αυτοκινήτου

ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

1

3

Εγκαταστατών Ψυκτικών &
Κλιματιστικών Έργων

ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

1

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
και Δικτύων

ΕΠΑΛ

5

Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΑΛ

3

4

6

ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.
ΕΤΟΣ 2020-2021
3

7

Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής

ΕΠΑΛ

2

8

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων H/Y

ΕΠΑΛ

2

Τεχνικός Δομικών Έργων και
Γεωπληροφορικής

ΕΠΑΛ

5

9

ΣΥΝΟΛΟ

4

21

Β. 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.
Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων για το σύνολο της
μαθητείας τους (διδακτικό έτος 2020 - 2021) εκτιμάται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές
εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 22.500,00 ευρώ.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων για το έτος 2020 (υπολογισμός για 4
μήνες και 25 μαθητές) εκτιμάται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κωδικό Κ.Α.
02.10.6041.01 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 7.450,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον
Κωδικό 02.10.6054.01 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ενώ θα γίνει
αντίστοιχη πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την ένταξη, του Δήμου Ξάνθης, στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του
σχολικού έτους 2020-2021, και τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων ανά ειδικότητα, όπως
αυτές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα αιτήματα που κατέθεσαν οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης:

ΑΔΑ: 61ΔΞΩΚ8-ΑΒΙ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΝΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
2019-20
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.
ΕΤΟΣ 2020-2021

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ

1

Υπάλληλοι Διοικητικών
Καθηκόντων

ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

3

2

Τεχνιτών Μηχανών &
Συστημάτων Αυτοκινήτου

ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

1

3

Εγκαταστατών Ψυκτικών &
Κλιματιστικών Έργων

ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

1

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
και Δικτύων

ΕΠΑΛ

5

Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΑΛ

3

4

6

3

7

Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής

ΕΠΑΛ

2

8

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων H/Y

ΕΠΑΛ

2

Τεχνικός Δομικών Έργων και
Γεωπληροφορικής

ΕΠΑΛ

5

9

ΣΥΝΟΛΟ

4

21

Β. 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.
Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων για το σύνολο της
μαθητείας τους (διδακτικό έτος 2020 - 2021) εκτιμάται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές
εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 22.500,00 ευρώ.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων για το έτος 2020 (υπολογισμός για 4
μήνες και 25 μαθητές) εκτιμάται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κωδικό Κ.Α.
02.10.6041.01 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 7.450,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον
Κωδικό 02.10.6054.01 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ενώ θα γίνει
αντίστοιχη πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 30-7-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

