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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ. 7/15-6-2018    Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Θπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 

και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 

Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  

δεκαπζντε (15) του μθνόσ Ιουνίου του ζτουσ 2018, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 74758 / 2498/7-6-2018 

Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 6.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 7.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Τςιάρα 
Σταυροφλα 13.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 14.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Μποφμπα 
Βαςιλικι 18.Γοφςθσ Χριςτοσ 19.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 20.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 
23.Κωνισ Δθμιτριοσ 24.Ζάψασ Γεϊργιοσ 25.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 26.Ζάκασ Γεϊργιοσ 27.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 28.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ  29.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 30.Ζικοσ Νικόλαοσ  31.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 32.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    
 

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ., 2.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 3.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 4.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 5. 
Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 6.Βαςιλάκθσ Περικλισ 7.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 8. Πάικασ Σπυρίδων 9. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 10. Μπαρτηϊκασ 
Σπυρίδων και  11. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
Θζμα 2

ο 

======== 

Κακοριςμόσ αρικμοφ μακθτευόμενων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ 
ΕΠΑ.Λ., Μακθτεία ΕΠΑ., Μακθτεία Ι.Ε.Κ.) για απαςχόλθςθ ςτθν Περιφζρεια Θπείρου κατά το  ςχολικό 2018 - 19.  

 
 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Θπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 99 του Ν. 

3852/2010 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Θπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  
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4. Σθν αρικμ. οικ. 69097/5988/29-5-2018 επί του κζματοσ ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ, όπωσ υπογράφεται από τον Εντεταλμζνο για 

κζματα Διά Βίου Μάκθςθσ, Περιφερειακό φμβουλο κο Ιωάννθ Καραμπίνα, κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 70795/2357/31-5-

2018) (ςυνθμμζνα με α/α:  31 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) και  ςτθν οποία 

διαλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωκι: 

« ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ μακθτευόμενων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Μεταλυκειακό  Ζτοσ  -  Σάξθ Μακθτείασ 

ΕΠΑ.Λ., Μακθτεία ΕΠΑ.., Μακθτεία Ι.Ε.Κ.) για απαςχόλθςθ  ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-19» 

ΧΕΣ.: 

1. θ με αρικμ. 26385/16-02-2017 (ΦΕΚ 491/Β’/20-02-2017) ΚΤΑ με κζμα «Πλαίςιο Ποιότθτασ Μακθτείασ» των Τπ. Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ - Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων - Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν. 

2. το με αρ.πρωτ. 65092/24-04-2018 ζγγραφο των Τπ. Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων και Τπ. Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με κζμα «Πρόςκλθςθ για διάκεςθ κζςεων μακθτείασ ςτα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ & 

Θρθςκευμάτων και ςτισ ΕΠΑ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ». 

3. το με αρικμ. οικ.52901/4802/27-04-2018 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Περιφζρειασ Θπείρου 

4. ο Οδθγόσ Μακθτείασ για τον Εργοδότθ (Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθσ Μακθτείασ ΕΠΑΛ.-Μακθτεία ΙΕΚ) (επτζμβριοσ 2017). 

5. το με αρικμ. 53775/1582/03-05-2018 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 

6. το με αρικμ. πρωτ.1655/18-05-2018 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Άρτασ 

7. το με αρικμ.πρωτ. 66975/2499/23-05-2018 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 

8. το με αρικμ. ειςερχ. 67506/5865/24-05-2018 ενθμερωτικό του ΟΑΕΔ ΕΠΑ Μακθτείασ Ιωαννίνων για τισ εγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ 

ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019. 

9. τα με αρικμ. πρωτ. 67514/5866/25-05-2018 και 68367/5936/25-05-2018 ζγγραφα τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθσ Περιφζρειασ 

Θπείρου, κατόπιν του με αρικμ.πρωτ. οικ.67399/5854/23-05-2018 εγγράφου τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ. 

 

φμφωνα με το ανωτζρω (2) ςχετικό ζγγραφο, κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-19, το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με το Τπ. 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  και  τον Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ, κα εφαρμόςουν 

Προγράμματα Μακθτείασ ςυνολικά για τουσ μακθτευόμενουσ και ςπουδαςτζσ των δομϊν Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 

(ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.. - Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότθτάσ τουσ. 

α) Σο Μεταλυκειακό ζτοσ - τάξθ μακθτείασ των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευκφνεται ςε αποφοίτουσ ΕΠΑ.Λ., ζχει διάρκεια 9 

μθνϊν και περιλαμβάνει εργαςτθριακά μακιματα ειδικότθτασ διάρκειασ 7 ωρϊν τθ εβδομάδα, που πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο και, 

παράλλθλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ - μακθτεία ςε εργαςιακό χϊρο» διάρκειασ 28 ωρϊν τθν εβδομάδα, επιμεριςμζνεσ 

ςε τζςςερισ θμζρεσ, ςτον εργοδότθ. 

β) Οι Επαγγελματικζσ χολζσ (ΕΠΑ..) Μακθτείασ του ΟΑΕΔ ανικουν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και θ διάρκεια φοίτθςθσ είναι 2 

ςχολικά ζτθ, δθλαδι 4 εξάμθνα. Σο κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται ταυτόχρονα με Πρακτικι Άςκθςθ - 

Μακθτεία, ςτουσ χϊρουσ των επιχειριςεων. Θ διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ - Μακθτείασ είναι ίςθ με το χρόνο φοίτθςθσ, δθλαδι ζωσ 20 

μινεσ και πραγματοποιείται για 4 ι 5 μζρεσ τθν εβδομάδα για 6 ϊρεσ τθν θμζρα. 

γ) Σα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) ζχουν διάρκεια φοίτθςθσ 5 εξάμθνα, εκ των οποίων το πζμπτο δφναται να είναι εξάμθνο 

Μακθτείασ. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ μακθτείασ ανζρχεται ςε 960 ϊρεσ και επιμερίηεται ςε 192 ϊρεσ κατάρτιςθσ ςτθ δομι και 768 ϊρεσ ςτο 

χϊρο εργαςίασ. Θ χρονικι κατανομι των ωρϊν μεταξφ δομισ κατάρτιςθσ και χϊρου εργαςίασ ανά εβδομάδα ορίηεται ςε μια μζρα ςτθ δομι 

κατάρτιςθσ και τζςςερισ μζρεσ ςτο χϊρο εργαςίασ εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Πρόγραμμα πουδϊν Μακθτείασ. Ο αρικμόσ των ωρϊν 

μακθτείασ ςτο χϊρο εργαςίασ ορίηεται ςε 8 ϊρεσ ανά θμζρα. 

τθν εφαρμογι τθσ Μακθτείασ από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και τον ΟΑΕΔ οι όροι υλοποίθςθσ είναι κοινοί για 

όλουσ τουσ τφπουσ εκπαιδευτικϊν δομϊν. 
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Οι μακθτευόμενοι λαμβάνουν θμεριςια αποηθμίωςθ, που ορίηεται ςτο 75% επί του νομίμου νομοκετθμζνου κατϊτατου ορίου του 

θμερομίςκιου ανειδίκευτου εργάτθ ςε όλθ τθ διάρκεια του «Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ». Από αυτό το ποςό θ χρθματικι 

επιβάρυνςθ του εργοδότθ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επιδότθςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 9,35€ ανά θμζρα μακθτείασ. 

Θεωροφμε ότι θ Περιφζρεια Θπείρου πρζπει να ςυμβάλει ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ του κεςμοφ τθσ μακθτείασ προσ όφελοσ τόςο των 

μακθτευόμενων όςο και τθσ τοπικισ κοινωνίασ και επειδι μποροφμε να ανταποκρικοφμε ςτισ υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν/φορζων για τθν 

εκπαίδευςθ των μακθτευόμενων ςτθν Περιφζρεια Θπείρου 

Ε ι ς θ γ ο φ μ α ς τ ε  

ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο τθσ Περιφζρειασ Θπείρου όπωσ εγκρίνει τθν ζνταξθ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ που 

μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ μακθτείασ του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019, για ςυνολικό αρικμό τριάντα εννιά (39) μακθτευόμενων από τισ 

δομζσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.. , όπωσ ακολοφκωσ ανά Περιφερειακι Ενότθτα:  

Α) Π.Ε. Ιωαννίνων: ςυνολικά είκοςι δφο (22) κζςεισ, ιτοι: 

 ΕΠΑ.. (διάρκειασ ζωσ 2 ςχολικϊν ετϊν): ςυνολικά δεκαζξι (16) κζςεισ  

 τζςςερισ (4) κζςεισ μακθτείασ που ιδθ προςφζρονται από το ςχολικό ζτοσ 2017-18 

 δϊδεκα (12) νζεσ κζςεισ  

 ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): ζξι (6) νζεσ κζςεισ  

Β) Π.Ε. Άρτασ:  ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): πζντε (5) νζεσ κζςεισ  

Γ)  Π.Ε. Θεςπρωτίασ: ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): ζξι (6) νζεσ κζςεισ  

Δ) Π.Ε. Πρζβεηασ:  ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): ζξι (6) νζεσ κζςεισ  

Όςον αφορά τισ ηθτοφμενεσ ειδικότθτεσ, αυτζσ κα εξαρτθκοφν από τισ ειδικότθτεσ που τελικά κα λειτουργιςουν ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ των 

Περιφερειακϊν Ενοτιτων κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 αλλά και τον διακζςιμο αρικμό μακθτϊν. 

τον ακόλουκο πίνακα εμφανίηονται οι ειδικότθτεσ των τεςςάρων κζςεων  μακθτείασ ΕΠΑ που ιδθ προςφζρονται από τθν Π.Ε. Ιωαννίνων 

από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ και για τισ οποίεσ υπάρχουν ιδθ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ. 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΔΟΜΘ                  
(ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ. - ΙΕΚ) 

ΑΡ. ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΤΒΑΘ 
ΜΑΘΘΣΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ 

ΕΣΟ 2017-18 

1 Σεχνίτθσ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων Τπολογιςτϊν 

ΕΠΑ.. ΟΑΕΔ 

1 

2 Σεχνίτθσ Μθχανϊν & υςτθμάτων Αυτοκινιτων 2 

3 Τπάλλθλοι Διοικθτικϊν Κακθκόντων 1 

 ΤΝΟΛΟ  4 

ε περίπτωςθ που οι προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ δεν μποροφν να καλυφκοφν από τθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δομι, δφναται να 

καλυφκοφν από μακθτευόμενουσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ άλλθσ εκπαιδευτικισ δομισ, εφόςον επαρκοφν οι πιςτϊςεισ ςτουσ ςχετικοφσ ΚΑΕ, 

δθλαδι εφόςον θ διάρκεια μακθτείασ τθσ  νζασ εκπαιδευτικισ δομισ είναι μικρότερθ τθσ αρχικισ. 

Για τισ θμζρεσ τθσ κανονικισ άδειασ, ο φορζασ κα καταβάλλει ολόκλθρο το θμερομίςκιο, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ απουςίασ λόγω αςκζνειασ κα 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

* Από τθν πρϊτθ θμζρα τθσ μακθτείασ οι μακθτευόμενοι αςφαλίηονται ςτον ΕΦΚΑ και τουσ παρζχεται πλιρθσ αςφαλιςτικι κάλυψθ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. γ' του άρκρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, τθν παρ. 1 του άρκρου 3 του Ν. 2335/1995 και τθν παρ. 3 του άρκρου 14 του Ν. 

4186/2013 όπωσ ιςχφει. Οι ειςφορζσ κα υπολογίηονται ςτο ιμιςυ των πραγματικϊν αποδοχϊν 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Για το ζτοσ 2018,  θ ςυνολικι δαπάνθ για τισ νζεσ προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ για τθν Περιφζρεια Θπείρου ανζρχεται ςτα 21.171,00 €, 

εκ τθσ οποίασ ποςό 13.339,20 € αφορά τθν αποηθμίωςθ των μακθτευόμενων και βαρφνει τον ΚΑΕ 0385, ενϊ ποςό 7.831,80 € αφορά τισ 

εργοδοτικζσ ειςφορζσ και βαρφνει τον ΚΑΕ 0291, του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του τρζχοντοσ ζτουσ. 

Για το ζτοσ 2019, θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν Περιφζρεια Θπείρου ανζρχεται ςτα 59.742,00 €, εκ τθσ οποίασ  ποςό 37.478,40 € αφορά τθν 

αποηθμίωςθ των μακθτευόμενων και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0385, ενϊ ποςό 22.263,60 € αφορά τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ και κα βαρφνει τον 

ΚΑΕ 0291, του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2019. 

Για το ζτοσ 2020, θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν Περιφζρεια Θπείρου ανζρχεται ςτα 14.500,00 €, εκ τθσ οποίασ  ποςό 9.000,00 € αφορά τθν 

αποηθμίωςθ των μακθτευόμενων και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0385, ενϊ ποςό 5.500,00 € αφορά τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 

0291, του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2020. 

Πιο αναλυτικά, ανά Περιφερειακι Ενότθτα, θ δαπάνθ για τισ νζεσ προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ, ανά ζτοσ και ΚΑΕ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 

2018 2019 2020 

ΚΑΕ 0385 
ΚΑΕ 
0291 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΚΑΕ 0385 ΚΑΕ 0291 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΚΑΕ 
0385 

ΚΑΕ 
0291 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.000,00 4.500,00 11.500,00 24.800,00 15.600,00 40.400,00 9.000,00 5.500,00 14.500,00 

ΑΡΣΑ 1.836,00 969,00 2.805,00 3.672,00 1.938,00 5.610,00 0,00 0,00 0,00 

ΘΕΠΡΩΣΙΑ 2.300,00 1.200,00 3.500,00 4.600,00 2.400,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΡΕΒΕΗΑ 2.203,20 1.162,80 3.366,00 4.406,40 2.325,60 6.732,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 13.339,20 7.831,80 21.171,00 37.478,40 22.263,60 59.742,00 9.000,00 5.500,00 14.500,00 

Επιςθμαίνεται ότι για το ζτοσ 2018 υπάρχουν διακζςιμεσ πιςτϊςεισ και ςτουσ δφο κωδικοφσ, ενϊ για τα ζτθ 2019 και 2020 κα προβλεφκοφν 

οι ανάλογεσ δεςμεφςεισ πιςτϊςεων μετά τθν ζγκριςθ και δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ  τθσ ςχετικισ απόφαςθσ  κακοριςμοφ αρικμοφ μακθτϊν.   

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ:  7/30/15-6-2018) 

Εγκρίνει τθν ζνταξθ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ μακθτείασ του ςχολικοφ ζτουσ 

2018-2019, για ςυνολικό αρικμό τριάντα εννιά (39) μακθτευόμενων από τισ δομζσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ΕΠΑ.Λ. 

και ΕΠΑ.. , όπωσ ακολοφκωσ ανά Περιφερειακι Ενότθτα:  

Α) Π.Ε. Ιωαννίνων: ςυνολικά είκοςι δφο (22) κζςεισ, ιτοι: 

 ΕΠΑ.. (διάρκειασ ζωσ 2 ςχολικϊν ετϊν): ςυνολικά δεκαζξι (16) κζςεισ  

 τζςςερισ (4) κζςεισ μακθτείασ που ιδθ προςφζρονται από το ςχολικό ζτοσ 2017-18 

 δϊδεκα (12) νζεσ κζςεισ  

 ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): ζξι (6) νζεσ κζςεισ  

Β) Π.Ε. Άρτασ:  ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): πζντε (5) νζεσ κζςεισ  

Γ)  Π.Ε. Θεςπρωτίασ: ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): ζξι (6) νζεσ κζςεισ  

Δ) Π.Ε. Πρζβεηασ:  ΕΠΑ.Λ. (9μθνθσ διάρκειασ): ζξι (6) νζεσ κζςεισ  

Όςον αφορά τισ ηθτοφμενεσ ειδικότθτεσ, αυτζσ κα εξαρτθκοφν από τισ ειδικότθτεσ που τελικά κα λειτουργιςουν ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ 

των Περιφερειακϊν Ενοτιτων κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 αλλά και τον διακζςιμο αρικμό μακθτϊν. 

τον ακόλουκο πίνακα εμφανίηονται οι ειδικότθτεσ των τεςςάρων κζςεων  μακθτείασ ΕΠΑ που ιδθ προςφζρονται από τθν Π.Ε. 

Ιωαννίνων από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ και για τισ οποίεσ υπάρχουν ιδθ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ. 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΔΟΜΘ                  
(ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ. - ΙΕΚ) 

ΑΡ. ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΤΒΑΘ 
ΜΑΘΘΣΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-18 

1 Σεχνίτθσ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων Τπολογιςτϊν 

ΕΠΑ.. ΟΑΕΔ 

1 

2 Σεχνίτθσ Μθχανϊν & υςτθμάτων Αυτοκινιτων 2 

3 Τπάλλθλοι Διοικθτικϊν Κακθκόντων 1 

 ΤΝΟΛΟ  4 

ε περίπτωςθ που οι προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ δεν μποροφν να καλυφκοφν από τθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δομι, δφναται να 

καλυφκοφν από μακθτευόμενουσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ άλλθσ εκπαιδευτικισ δομισ, εφόςον επαρκοφν οι πιςτϊςεισ ςτουσ ςχετικοφσ 

ΚΑΕ, δθλαδι εφόςον θ διάρκεια μακθτείασ τθσ  νζασ εκπαιδευτικισ δομισ είναι μικρότερθ τθσ αρχικισ. 

Για τισ θμζρεσ τθσ κανονικισ άδειασ, ο φορζασ κα καταβάλλει ολόκλθρο το θμερομίςκιο, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ απουςίασ λόγω αςκζνειασ 

κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

* Από τθν πρϊτθ θμζρα τθσ μακθτείασ οι μακθτευόμενοι αςφαλίηονται ςτον ΕΦΚΑ και τουσ παρζχεται πλιρθσ αςφαλιςτικι κάλυψθ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. γ' του άρκρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, τθν παρ. 1 του άρκρου 3 του Ν. 2335/1995 και τθν παρ. 3 του άρκρου 14 του 

Ν. 4186/2013 όπωσ ιςχφει. Οι ειςφορζσ κα υπολογίηονται ςτο ιμιςυ των πραγματικϊν αποδοχϊν 

Επίςθσ, εγκρίνει τθ δαπάνθ αυτϊν: 

 - Για το ζτοσ 2018,  θ ςυνολικι δαπάνθ για τισ νζεσ προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ για τθν Περιφζρεια Θπείρου ανζρχεται ςτα 

21.171,00 €, εκ τθσ οποίασ ποςό 13.339,20 € αφορά τθν αποηθμίωςθ των μακθτευόμενων και βαρφνει τον ΚΑΕ 0385, ενϊ ποςό 7.831,80 € 

αφορά τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ και βαρφνει τον ΚΑΕ 0291, του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του τρζχοντοσ ζτουσ. 

-Για το ζτοσ 2019, θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν Περιφζρεια Θπείρου ανζρχεται ςτα 59.742,00 €, εκ τθσ οποίασ  ποςό 37.478,40 € αφορά τθν 

αποηθμίωςθ των μακθτευόμενων και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0385, ενϊ ποςό 22.263,60 € αφορά τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ και κα βαρφνει 

τον ΚΑΕ 0291, του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2019. 

-Για το ζτοσ 2020, θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν Περιφζρεια Θπείρου ανζρχεται ςτα 14.500,00 €, εκ τθσ οποίασ  ποςό 9.000,00 € αφορά τθν 

αποηθμίωςθ των μακθτευόμενων και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0385, ενϊ ποςό 5.500,00 € αφορά τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ και κα βαρφνει τον 

ΚΑΕ 0291, του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2020. 

Πιο αναλυτικά, ανά Περιφερειακι Ενότθτα, θ δαπάνθ για τισ νζεσ προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ, ανά ζτοσ και ΚΑΕ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 

2018 2019 2020 

ΚΑΕ 0385 
ΚΑΕ 
0291 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΚΑΕ 0385 ΚΑΕ 0291 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΚΑΕ 
0385 

ΚΑΕ 
0291 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.000,00 4.500,00 11.500,00 24.800,00 15.600,00 40.400,00 9.000,00 5.500,00 14.500,00 

ΑΡΣΑ 1.836,00 969,00 2.805,00 3.672,00 1.938,00 5.610,00 0,00 0,00 0,00 

ΘΕΠΡΩΣΙΑ 2.300,00 1.200,00 3.500,00 4.600,00 2.400,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΡΕΒΕΗΑ 2.203,20 1.162,80 3.366,00 4.406,40 2.325,60 6.732,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 13.339,20 7.831,80 21.171,00 37.478,40 22.263,60 59.742,00 9.000,00 5.500,00 14.500,00 

Επιςθμαίνεται ότι για το ζτοσ 2018 υπάρχουν διακζςιμεσ πιςτϊςεισ και ςτουσ δφο κωδικοφσ, ενϊ για τα ζτθ 2019 και 2020 κα 

προβλεφκοφν οι ανάλογεσ δεςμεφςεισ πιςτϊςεων μετά τθν ζγκριςθ και δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ  τθσ ςχετικισ απόφαςθσ  κακοριςμοφ 

αρικμοφ μακθτϊν.   
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θμειϊνεται ότι: 
1. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», ψιφιςε κετικά, με τισ εξισ επιςθμάνςεισ: 

 Σόνιςαν τθν ανάγκθ οι ςπουδαςτζσ να κάνουν «πραγματικι»  μακθτεία ςτουσ Φορείσ που τουσ δζχονται. 

 Να μθν αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτθν καταβολι αυτοφ του ελάχιςτου χρθματικοφ ποςοφ που δικαιοφνται. 

 Να γίνονται οι απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται Φορείσ ςτουσ οποίουσ να μποροφν να κάνουν «πραγματικι» 
μακθτεία. 
 

2. Η παράταξθ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», ςυμφωνϊντασ με τθν απόφαςθ, επεςιμανε ότι ςε μια εποχι όπου θ Παιδεία ολιςκαίνει, 
αυτοί κα είναι κετικοί ςε ό,τι αφορά τθν άνοδό τθσ. 

 
3. Η παράταξθ  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», ψιφιςε κετικά, υιοκετϊντασ τισ παρατθριςεισ τθσ  παράταξθσ «Λαϊκι υςπείρωςθ 

Ηπείρου». 
 
 
 

……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          
 
Ακριβζσ Απόςπαςμα            
 
Θ Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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