
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  058/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 38608/26.05.2022     ΘΕΜΑ 

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ για την απασχόληση στο Δήμο μας 
κατά το σχολικό έτος 2022 - 2023 

 

Σήμερα την 19η Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

35104/13.05.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την 13.05.2022, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 

παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 

του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 

643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ 
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– ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-

ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΥΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κακούρης Αντώνιος, Φεγγερός Βασίλειος, Γραμμένου Μαρία, 

Κουσκουρή Σταυρούλα, Γκιόκας Ιωάννης, Πατακιάς Παντελεήμων και Δαλαμάγκας Δημήτριος, 

αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος 

αυτής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 7ου  θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον καθορισμό αριθμού 

μαθητευόμενων Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ για την απασχόληση στο Δήμο μας 

κατά το σχολικό έτος 2022 – 2022. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 35432/16.05.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα 

εφαρμόσει προγράμματα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους των Επαγγελματικών Σχολών 

(ΕΠΑΣ Μαθητείας) αρμοδιότητάς του, όπως κάθε χρόνο. 

 Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη 

Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 4763/2020) και η διάρκεια φοίτησης είναι 2 

σχολικά έτη. Το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται 

ταυτόχρονα με Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο), στους χώρους των 

επιχειρήσεων. Η διάρκεια της 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. 

 Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου 

νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του 

‘’Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας’’. 
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 Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο εργοδότης θα καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, 

ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 

568 του Αστικού Κώδικα. 

 Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους 

παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την παρ. γ΄ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/51. 

Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/95 και την παρ. 7β του άρθρου 11 του ν. 4763/20. Οι 

εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε 

εγκυκλίους του ΕΦΚΑ. 

Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού 

της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή 

μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των φορέων για την εκπαίδευση των 

μαθητευόμενων στον Δήμο μας, παρακαλούμε το Σώμα να πάρει απόφαση:  

Για την ένταξη του Δήμου μας μας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 

μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023, για συνολικό αριθμό 7 μαθητευόμενων των παρακάτω 

ειδικοτήτων. 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 

ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 

Β΄ΤΑΞΗΣ  ΕΠΑΣ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023 

1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών 1 1 

2.  
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

συστημάτων αυτοκινήτου 
1 1 

3. 
Τεχνιτών μηχανών και συστημάτων 

αυτοκινήτου 
- 1 

4. 
Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων 

Υπολογιστών 
1 - 

5. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 3 4 

 

 

Για το έτος 2022: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 5.673,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ 

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  5.673,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ 

 

Για το έτος 2023: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 22.995,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ 

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  22.995,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ 

 

Για το έτος 2024: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 11.500,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ 

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  11.500,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ 
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(* Το ποσό είναι το άθροισμα της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων 

που βαρύνουν τον εργοδότη). 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δε μπορούν να καλυφθούν από τις 

ανωτέρω ειδικότητες, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ή άλλης 

ειδικότητας. 

Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο 

ποσό των 23.968,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό 30.6041.0003 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές 

εκτιμώνται στο ποσό των 16.200,00 € και θα βαρύνουν τον κωδικό 30.6054.0001 του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού των ετών 2021, 2022 και 2023. 

Και στους δύο κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου μας μας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 

μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023, για συνολικό αριθμό 7 μαθητευόμενων Επαγγελματικής 

Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ των παρακάτω ειδικοτήτων. 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 

ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 

Β΄ΤΑΞΗΣ  ΕΠΑΣ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023 

1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών 1 1 

2.  
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

συστημάτων αυτοκινήτου 
1 1 

3. 
Τεχνιτών μηχανών και συστημάτων 

αυτοκινήτου 
- 1 

4. 
Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων 

Υπολογιστών 
1 - 

5. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 3 4 

 

Για το έτος 2022: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 5.673,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ 

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  5.673,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ 

 

Για το έτος 2023: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 22.995,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ 
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Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  22.995,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ 

 

Για το έτος 2024: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 11.500,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ 

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  11.500,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ 

(* Το ποσό είναι το άθροισμα της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων 

που βαρύνουν τον εργοδότη). 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δε μπορούν να καλυφθούν από τις 

ανωτέρω ειδικότητες, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ή άλλης 

ειδικότητας. 

Το ποσό της αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου 

νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του 

Προγράμματος. 

Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο εργοδότης θα καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, 

ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 

568 του Αστικού Κώδικα. 

 Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους 

παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την παρ. γ΄ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/51. 

Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/95 και την παρ. 7β του άρθρου 11 του ν. 4763/20. Οι 

εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε 

εγκυκλίους του ΕΦΚΑ. 

Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο 

ποσό των 23.968,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό 30.6041.0003 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές 

εκτιμώνται στο ποσό των 16.200,00 € και θα βαρύνουν τον κωδικό 30.6054.0001 του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού των ετών 2022, 2023 και 2024. 

Και στους δύο κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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