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συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Αριθ. Απόφ. 357/2011
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕ∆ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Λ.Α.Ε.Κ.) ΕΤΟΥΣ
2010 - 2011 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
Ορισµός υπευθύνου ΛΑΕΚ.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21ην του µήνα Νοεµβρίου του
έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15968/17-11-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από
το σύνολο των 33 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή,
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,
Σουσλόγλου Νικόλαος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος,
Αγοραστός Κωνσταντίνος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος,
Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου
∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και
Μενεµένης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του
∆ήµου κος Παπαγεωργίου Α. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο
93 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-06 - ∆.Κ.Κ.) που αφορά τις αρµοδιότητες του ∆.Σ., τις
διατάξεις του από 17-5/15-6-59 Β. ∆/τος σχετικά µε την Οικονοµική ∆ιοίκηση και Λογιστικό των
∆ήµων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις των άρθρων 14 του Ν.2294/94 και 1 του Ν.2434/96
σχετικών µε την αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων του λογαριασµού απασχόλησης και
επαγγελµατικής κατάρτισης και το υπ’ αριθµό πρωτ. Β106088/15-2-2011 Πρόγραµµα
επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων έτους 2011.
Όπως προβλέπεται από τους όρους υλοποίησης του Προγράµµατος η εργοδοτική εισφορά
ΛΑΕΚ 0,45% που καθορίστηκε µε το άρθρο 14 του Ν.2224/94 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10
του Ν.2336/95 καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες για τους ασφαλισµένους
που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕ∆ και συνεισπράττεται µε τις εισφορές
του ΙΚΑ. Ο υπολογισµός γίνεται επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των υπαλλήλων που
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συνδέονται µε τον ∆ήµο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και κατατίθενται υπέρ του ειδικού
Λογαριασµού Προγραµµάτων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το καταβαλλόµενο
ποσό ανά έτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατάρτιση των εργαζοµένων για τους οποίους
έγινε η καταβολή της εισφοράς.
Το ποσό που µπορούµε να αξιοποιήσουµε και αφορούσε τον νέο ∆ήµο Αµπελοκήπων –
Μενεµένης αλλά και τον πρώην ∆ήµο Αµπελοκήπων και τον πρώην ∆ήµο Μενεµένης είναι
10.896,35 € (4.896,35 € υπόλοιπο από το 2010 και 6.000,00 € κατά προσέγγιση για το 2011).
Η υλοποίηση του Προγράµµατος εξασφαλίζει:
1. Την πλήρη απορρόφηση και επιστροφή των εργοδοτικών εισφορών, µε την άσκηση των
δικαιωµάτων του ∆ήµου.
2. Τη συµµετοχή υπαλλήλων και στελεχών του ∆ήµου σε εκπαιδευτικά προγράµµατα στα
κατωτέρω αντικείµενα:
- Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
- Εκµάθηση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
- Εξυπηρέτηση του Πολίτη.
Για την πραγµατοποίηση των σεµιναρίων δεν απαιτούνται χρήµατα ούτε από τον ∆ήµο, ούτε από
τους συµµετέχοντες υπαλλήλους.
Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα:
1) Η υποβολή αίτησης στον ΟΑΕ∆ για την υλοποίηση Προγράµµατος επαγγελµατικής
κατάρτισης εργαζόµενων αξιοποιώντας τα κονδύλια των ετών 2010 – 2011.
2) Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε τη δηµιουργία Κ.Α. ως προς τα έσοδα και αντίστοιχα
ως προς τα έξοδα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την υποβολή αίτησης στον ΟΑΕ∆ για την υλοποίηση Προγράµµατος
επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζόµενων αξιοποιώντας τα κονδύλια των ετών 2010 – 2011.
Β) Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό µε τη δηµιουργία νέου Κ.Α. εσόδων 1322.07 όπου θα
εισαχθούν τα έσοδα από ΟΑΕ∆ υπέρ ΛΑΕΚ . Το ποσό αυτό, 10.896,35€, µεταφέρεται στο
Αποθεµατικό και από εκεί στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. εξόδων 10.6142.05 για τις δαπάνες του
έργου επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων.
Γ). Ορίζεται υπεύθυνη του προγράµµατος ΛΑΕΚ η υπάλληλος του ∆ήµου κα ∆ηµόκα Αναστασία.
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 357 /2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 22 – 11 - 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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