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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 116

Περίληψη
Καθορισμός αριθμού ασκούμενων στο Δήμο Ξάνθης,
σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση πίστωσης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Βασιλούδης Ηλίας
17) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βορίδης Δημήτριος
18) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
19) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
20) Πατσίδου Δέσποινα
8) Ηλιάδης Θωμάς
21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
10) Καλογερής Κρίτων
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μπεκτές Σαμπρή
1)
2)
3)
4)
5)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
6)
Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7)
Μαζαράκης Σπύρος
8)
Μούρκας Χρήστος
9)
Τσεγγελίδης Ιωάννης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τσέπελης Εμμανουήλ
Φιλίππου Φίλιππος
Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Τοπ Ισμέτ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής και ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.16442/104-2013 εισήγηση του γραφείου Προσωπικού η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 12 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 2) Την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307/30-4-93/Β)
όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502/30-6-94/Β), 3) Τις διατάξεις της
υπ’αριθ.Ε5/1303/3-3-1986 (ΦΕΚ 168 Β) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
Οι δημόσιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στο αρ. 1 παρ.6 του Ν. 1256/82 έχουν υποχρέωση να
απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θέλουν να
πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί
κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν
κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
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Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ορίζεται σε έξι (6) μήνες και πραγματοποιείται μετά
το τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που
αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν
Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ανέρχεται στο ποσό των 186,19 € κατά
άτομο (ΚΥΑ 2040776/4589/23-6-94 όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93) και
ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε5/1303/3-386, ΦΕΚ Β' 168. Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της
12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ και βαρύνει τον εργοδότη.
Η υπηρεσία μας κρίνει ότι μπορεί να απασχολήσει επτά (7) σπουδαστές ΤΕΙ ανά εξάμηνο (δηλ. 14
σπουδαστές ανά έτος) διαφόρων ειδικοτήτων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης
ισχύος της απόφασης που θα προκληθεί από 01/10/2013. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2013
στους κωδικούς αριθμούς 02.10.6041 και 02.30.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και
τους Κ.Α. 02.10.6054.01 και 02.30.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ
κλπ» με το ποσό των 3.909,99 ευρώ. (αριθ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 186,19 € Χ υπολειπόμενους μήνες από την
έναρξη της πρακτικής μέχρι το τέλος τρέχοντος οικ. έτους ) = (7 θέσεις Χ 186,19 € Χ 3 μήνες).
Αντίστοιχα για τα επόμενα πέντε (5) έτη τουλάχιστον θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου
Ξάνθης στους κωδικούς αριθμούς 02.10.6041, 02.30.6041, 02.35.6041, 02.40.6041 και 02.15.6041 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και τους Κ.Α. 02.10.6054.01, 02.30.6054, 02.35.6054, 02.40.6054
και 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ κλπ» με το ποσό των
15.639,96 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. (αριθ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ
12 μήνες) = (7 θέσεις Χ 186,19 Χ 12 μήνες).
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2013 και
θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Ξάνθης για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και για
μία πενταετία τουλάχιστον.
Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης θα σταλεί
στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για τον αριθμό των ασκούμενων
σπουδαστών ΤΕΙ που θα απασχολεί ο Δήμος Ξάνθης ανά έτος και για τα επόμενα πέντε έτη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Πούλιο Χρίστο ο οποίος ζήτησε να
αυξηθεί ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ ΣΤΟΝ Δήμο Ξάνθης και ζήτησε από τις υπηρεσίες να
δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες για τους σπουδαστές ώστε να γίνεται πραγματική πρακτική
άσκηση, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος Ξάνθης ρώτησε την Δ/ντρια διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών αν
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και η δυνατότητα σχετικά με τον αριθμό των ασκουμένων και συγκεκριμένα
για 20 άτομα ανά έτος. Η Δ/ντρια διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών απάντησε θετικά και τέλος ο
Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς και 1)
Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 12 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις», 2) Την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307/30-4-93/Β) όπως συμπληρώθηκε από την
ΚΥΑ 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502/30-6-94/Β), 3) Τις διατάξεις της υπ’αριθ.Ε5/1303/3-3-1986 (ΦΕΚ 168
Β) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τον αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ σε δέκα (10) σπουδαστές ανά εξάμηνο δηλαδή
είκοσι (20) σπουδαστές ανά έτος, διαφόρων ειδικοτήτων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης
ισχύος της απόφασης που θα προκληθεί από 01/10/2013. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2013
στους κωδικούς αριθμούς 02.10.6041 και 02.30.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και
τους Κ.Α. 02.10.6054.01 και 02.30.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ
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κλπ» με το ποσό των 5.585,70 ευρώ. (αριθ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 186,19 € Χ υπολειπόμενους μήνες από την
έναρξη της πρακτικής μέχρι το τέλος τρέχοντος οικ. έτους ) = (10 θέσεις Χ 186,19 € Χ 3 μήνες).
Αντίστοιχα για τα επόμενα πέντε (5) έτη τουλάχιστον ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ
καθορίζεται επίσης σε δέκα (10) σπουδαστές ανά εξάμηνο δηλαδή είκοσι (20) σπουδαστές ανά έτος,
διαφόρων ειδικοτήτων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων
σπουδαστών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης στους κωδικούς αριθμούς 02.10.6041,
02.30.6041, 02.35.6041, 02.40.6041 και 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και
τους Κ.Α. 02.10.6054.01, 02.30.6054, 02.35.6054, 02.40.6054 και 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ κλπ» με το ποσό των 22.342,80 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη. (αριθ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) = (10 θέσεις Χ 186,19 Χ 12 μήνες).
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2013 και
θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Ξάνθης για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και για
μία πενταετία τουλάχιστον.
…………………………………………………………………………………………………....................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

