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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6/2017
ης
από το πρακτικό της 1 / 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 3ο :

Πρόταση εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 18:00
(6:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 367/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αναστασίου Ιωάννης
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Σκαπέτης Αντώνιος
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 3ο :

Πρόταση εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το ν. 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους
αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.
Το επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:
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 εφαρμογή του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας στην Ελλάδα από το Σχολικό Έτος 20162017 θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες
και θα περιλαμβάνει α./μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β./μαθήματα ειδικότητας στη σχολική
μονάδα αντίστοιχα.
Αναλυτικότερα κατά την διάρκεια του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας θα πραγματοποιηθούν:
Α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών πρόγραμμα αυτό
διδάσκεται μία ημέρα την εβδομάδα για επτά διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ.
Β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ
ελάχιστον σε 4 ημέρες για 9 μήνες.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. την λειτουργικότητα ,
2. την στελέχωση του ΕΠΑΛ Αγιάς ,
3. την πρόταση του 1ου ΕΠΑΛ Αγιάς δια της υπ. αριθ. 579/25-1-2017 επιστολής του,
4. τις προσφερθείσες ειδικότητες της σχολικής περιόδου 2016-2017.
προτείνουμε την λειτουργία των εξής ειδικοτήτων (τμημάτων) στο ΕΠΑΛ Αγιάς:
Α. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, θέσεις 6
Β. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, θέσεις 8
Γ. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων και δικτύων, θέσεις 2»
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Πως λειτουργεί το λεγόμενο Μεταλυκειακό έτος. Υπάρχει μια
αναλογία 4-1 που σημαίνει τέσσερα μέρη του χρόνου στο χώρο εργασίας και ένα μέρος του χρόνου στο
ΕΠΑΛ για την κατάρτιση. Πρώτα απ’ όλα πρακτικά ζητήματα που δεν στέκουν και δεν πατάνε πουθενά.
Ποιες διαβεβαιώσεις κι από ποιους θα έχει το σύστημα της Παιδείας ότι οι άνθρωποι που θα πάνε στις
επιχειρήσεις αυτές για να κάνουν την πρακτική άσκηση και εργασία, θα έχουν αντικείμενο πάνω στην
εξειδίκευσή τους; Κανένας. Δεύτερο, στην ουσία πρόκειται για ακόμα έναν μηχανισμό, για να ωφεληθεί η
μεγάλη εργοδοσία και να έχει φθηνό εργατικό δυναμικό. Από τους εννέα μήνες, τα 4/5, θα τους δουλέψει
στις επιχειρήσεις, σαν ελαστικό και φθηνό εργατικό δυναμικό. Το οποίο μάλιστα θα έρθει να
αντικαταστήσει ήδη υπάρχουσες θέσεις. Είναι ένας μηχανισμός, που τον προωθεί συνολικότερα η ΕΕ, στα
πλαίσια της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Οι δήμοι πάντοτε ήταν πρωτοπόροι σ’ αυτό. Από
τη δεκαετία του ΄90 ακόμα, που κανένας δεν μπορούσε να φαντασθεί ότι στον ιδιωτικό τομέα θα
υπάρχουν τέτοιες ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι δήμοι λειτούργησαν σαν φυτώρια της καπιταλιστικής
αγοράς, με τις εργασίες με μπλοκάκια και περιορισμένου χρόνου. Ακριβώς το ίδιο προωθείται τώρα και με
το Μεταλυκειακό έτος, μια νέα είδους αναπαραγωγή ελαστικών σχέσεων εργασίας, που στην ουσία δεν
θα προσφέρουν καμία εξειδίκευση, ούτε κάποια ανώτερη τεχνογνωσία στον κόσμο που θα είναι εκεί,
αλλά φθηνό εργατικό δυναμικό. Είναι καθαρά και κοινωνικά αντιδραστική και απαράδεκτη λογική. Δεν
συμφωνούμε και καταψηφίζουμε».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (Α΄83): «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις»,
- την 579/25.01.2017 επιστολή - πρόταση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγιάς,
- την τοποθέτηση του Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Προτείνουμε την ένταξη του Δήμου Αγιάς, στην υλοποίηση του Προγράμματος «Μεταλυκειακού έτους
- Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. Αγιάς, για το σχολικό έτος 2016-2017 και για συνολικό
αριθμό (16) μαθητευομένων των παρακάτω ειδικοτήτων (τμημάτων):
- Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, αριθμό μαθητευομένων έξι (6).
- Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, αριθμό μαθητευομένων οκτώ (8).
- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων και δικτύων, αριθμό μαθητευομένων δύο (2).
Β. Κατά την διάρκεια του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας θα πραγματοποιηθούν:
1. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών πρόγραμμα
αυτό διδάσκεται μία ημέρα την εβδομάδα για επτά διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.
2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ’
ελάχιστον σε 4 ημέρες για 9 μήνες.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί
στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

