
                              Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21885/08.06.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  197/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Καθορισμός θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, 

Μαθητεία Δημοσίων ΙΕΚ, Μαθητεία ΕΠΑΛ) 

 

Σήμερα την 7η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20423/01.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. 

Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  01.06.2018. 

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

                                                                                         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ &  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι 

πέρατος αυτής  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΣΡΩΕΒ-ΤΥΚ



 2 

 

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

βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος,  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, 

και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον καθορισμό θέσεων μαθητευόμενων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μαθητεία Δημοσίων ΙΕΚ, 

Μαθητεία ΕΠΑΛ). 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 19093/22.05.2018 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν προγράμματα 

Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ - ΙΕΚ - ΕΠΑΛ ) αρμοδιότητάς τους. 

Η απασχόλησή τους αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες και 

μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών ώστε να  αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι 

επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με στόχο την ευκολότερη ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας και να συντελέσουν στην αναγκαία αύξηση της παραγωγικότητας, σε όφελος 

πάντα της Εθνικής μας Οικονομίας. 

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση η διάρκεια φοίτησής τους είναι 4 εξάμηνα και η Μαθητεία διαρκεί έως 20 μήνες και 

πραγματοποιείται σε 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα (ανάλογα την ειδικότητα) και για 6 ώρες 

ημερησίως. 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) έχουν διάρκεια φοίτησης 5 εξάμηνα εκ 

των οποίων το πέμπτο δύναται να είναι εξάμηνο Μαθητείας. Η διάρκεια μαθητείας διαρκεί 

συνολικά 960 ώρες η οποία επιμερίζεται σε 192 ώρες στη δομή εκπαίδευσης και 768 ώρες στο 

χώρο εργασίας για 8 ώρες ημερησίως. 

Το μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας- των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) έχει 

διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει μαθητεία σε χώρο εργασίας διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα 

επιμερισμένες σε 4 ημέρες για 7 ώρες ημερησίως. 

Στην εφαρμογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους 

τους τύπους εκπαιδευτικών δομών. 

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

νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του 
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Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του 

εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας. 

Οι μαθητευόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2335/95 και την παρ. 3 

του άρθρου 14 του Ν. 4186/13 όπως ισχύει, ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης 

ασφαλιστική κάλυψη, οι δε ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη και του ασκούμενου θα 

υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών. 

Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο φορέας καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ 

στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 

του Αστικού Κώδικα. 

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

της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευομένων όσο και της τοπικής κοινωνίας, και 

μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις, παρακαλούμε να αποφασίσετε την ένταξη του 

Δήμου μας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2018-

2019 για συνολικό αριθμό 10 μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων.  

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

συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης 

ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.  

 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠ/ΚΗ 

ΔΟΜΗ 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧ. 

ΕΤΟΥΣ 2017-

2018 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 

2018-2019 

1 
Βοηθών Γενικής 

Βρεφονηπιοκομίας 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
4 4 

2 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

εργασιών 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
- 1 

3 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

συστημάτων αυτοκινήτου 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
2 - 

4 
Τεχνιτών μηχανών και 

συστημάτων αυτοκινήτου 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
- 2 

5 
Τεχνίτης Υποστήριξης 

Συστημάτων Υπολογιστών 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
1 - 

6 Βοηθός Νοσηλευτή ΕΠΑΛ - 1 

7 Βοηθός φυσικοθεραπευτή ΕΠΑΛ - 1 
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8 
Υπάλληλος Διοίκησης και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΕΠΑΛ - 1 

 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσόν των 33.000 € 

ετησίως και θα βαρύνει τον κωδικό  30.6041.0003 με τίτλο ‘’Αποζημίωση ασκούμενων μαθητών, 

ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσόν των 23.000 € ετησίως και θα βαρύνει τον 

κωδικό 30.6054.0001 με τίτλο ‘’Ασφαλιστικές εισφορές’’ του προϋπολογισμού του Δήμου μας.  

Στους ανωτέρω κωδικούς έχουν γίνει οι ανάλογες πιστώσεις για το τρέχον έτος και αντίστοιχες θα 

εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Δήμου μας  για την επόμενη πενταετία.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών & 

Κ.Ε.Π. κ. Πατσούρης Διονύσιος ο οποίος είπε ότι με το υπ’ αριθμ. 193/25.05.2018 έγγραφο 

του 1ου ΕΠΑΛ μας γνωστοποιείται και αιτείται ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί στις τεχνικές 

ειδικότητες που φοιτούν στο ΕΠΑΛ στον ανωτέρω πίνακα με αύξοντα αριθμό 9. ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ 2 θέσεις για το σχολικό έτος 2018 – 2019 

 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον καθορισμό 12 θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μαθητεία Δημοσίων ΙΕΚ, Μαθητεία ΕΠΑΛ) των κατωτέρω 

ειδικοτήτων: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠ/ΚΗ 

ΔΟΜΗ 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧ. 

ΕΤΟΥΣ 2017-

2018 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 

2018-2019 

1 
Βοηθών Γενικής 

Βρεφονηπιοκομίας 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
4 4 

2 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

εργασιών 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
- 1 

3 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

συστημάτων αυτοκινήτου 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
2 - 

4 
Τεχνιτών μηχανών και 

συστημάτων αυτοκινήτου 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
- 2 
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5 
Τεχνίτης Υποστήριξης 

Συστημάτων Υπολογιστών 

ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ 
1 - 

6 Βοηθός Νοσηλευτή ΕΠΑΛ - 1 

7 Βοηθός φυσικοθεραπευτή ΕΠΑΛ - 1 

8 
Υπάλληλος Διοίκησης και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΕΠΑΛ - 1 

9 Τεχνικών Οχημάτων  ΕΠΑΛ  2 

 

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

συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης 

ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.  

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσόν των 

33.000 € ετησίως και θα βαρύνει τον κωδικό  30.6041.0003 με τίτλο ‘’Αποζημίωση ασκούμενων 

μαθητών, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσόν των 23.000 € ετησίως και θα 

βαρύνει τον κωδικό 30.6054.0001 με τίτλο ‘’Ασφαλιστικές εισφορές’’ του προϋπολογισμού του 

Δήμου μας.  

Στους ανωτέρω κωδικούς έχουν γίνει οι ανάλογες πιστώσεις για το τρέχον έτος και 

αντίστοιχες θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Δήμου μας  για την επόμενη πενταετία. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

           

        ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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