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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 16 του μήνα Μαΐου  του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  ζ ώ σ η ς  &  μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2760/12-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 22 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  12.    Κακαγιάννης Χρ.* 

2. Σίμος Βασ.  13.    Ντόντος Γεωργ.    

3. Μητσογιάννης Nικ.  14.    Κολλάτος Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.  15.   Καρατέγος Μιχάλης*   

5. Κρικώνης Χρ.*    16.   Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης*  17.   Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   18.   Σαΐτης Αστέριος 

8. Νικολάου Γεώργιος    19.   Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   20.   Διψάνας Αχιλλεύς 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  21.  Κωστή Μαρία  ** 

11. Βλάχος Αθαν  22.  Χαδουλός Κων. **       
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 ) 

1.  Τόπη - Σαΐτη Ζωή    4. Τσεργάς Κων/νος 

2.  Ζησάκη Ξανθή   5.  Τσούγιας Χρήστος 

3.  Νταναβάρα Αργυρή   Αν και νόμιμα κληθέντες 
   

*  δια τηλεδιάσκεψης 
**  αποχώρησαν πριν την έναρξη των θεμάτων της Η.Δ. 

  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ (3ο) «Καθορισμός Αριθμού Μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτους - Τάξη μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ, για απασχόληση στο Δήμο Τεμπών, κατά την περίοδο 2022-2023»  
Αριθμός   Απόφασης ( 46) 
 

Κατά την περίοδο 2022-2023, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εφαρμόσει 
Πρόγραμμα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους  του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη 
Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) 

ΑΔΑ: Ψ50ΟΩΗ7-Η5Ο



Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., 
περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και 
παράλληλα, «Πρόγραμμα μάθησης σε χώρο εργασίας» το οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο 
εργοδότης στον μαθητευόμενο. Η μαθητεία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του 
εργαστηριακού μαθήματος και των ημερών παρουσίας στον εργασιακό χώρο, όπως αυτά 
περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών 
κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος. 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί του 
νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη 
διάρκεια του  «Προγράμματος μάθησης σε χώρο εργασίας». Η χρηματική επιβάρυνση του 
εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρεται σε κοινή Υπουργική Απόφαση περί 
Επιδότησης Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας και περιλαμβάνει μόνο το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες κανονικής 
άδειας , ασθενείας ή απουσίας όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες 
υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους 
μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή δώρων  και λοιπών 
επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).   
 

Ο Δήμος μας θεωρεί ότι πρέπει να  συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού 
μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή 
μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των φορέων για την εκπαίδευση των 
μαθητευομένων στο δήμο μας, παρακαλούμε το Δ.Σ  να πάρει απόφαση: 
Για την ένταξη του Δήμου μας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού 
έτους-Τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023 για συνολικό αριθμό 1 μαθητευόμενου 
της παρακάτω ειδικότητας: 
  

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. 
ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Λ 2022-2023 

1  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 1 
 

Για τα έτη 2022-2023: Πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1440,00.€ με ΑΔΑ: ΡΠΒ6ΩΗ7-
4ΙΤ 
 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις 
ανωτέρω ειδικότητες δύναται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ. Σ. αφού έλαβε υπόψη την με Αρ. Πρωτ.: ΦΒ7/39467/Κ3 / 06 - 04 – 2022 
Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Την εισήγηση του θέματος, την με 
Α/Α 368/2022 [ΑΔΑ: ΡΠΒ6ΩΗ7-4ΙΤ] πολυετή Απόφαση Ανάληψης, τις σχετικές διατάξεις και 
μετά από συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την ένταξη του Δήμου Τεμπών στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 

μαθητείας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, του σχολικού έτους 2022-
2023, για συνολικό αριθμό ενός (1) μαθητευόμενου των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. 
ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Λ 2022-2023 

1 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 1 

ΑΔΑ: Ψ50ΟΩΗ7-Η5Ο



Για τα έτη 2022-2023:  
Πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1.440,00 €* με ΑΔΑ: ΡΠΒ6ΩΗ7-4ΙΤ 
 

(*Το ποσό είναι το άθροισμα της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευόμενων 
που βαραίνουν τον εργοδότη) 
 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις 
ανωτέρω ειδικότητες δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας. 
 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου 
νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια 
του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη, 
μετά την αφαίρεση της επιδότησης, αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης 
Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας και περιλαμβάνει μόνο το σύνολο 
των ασφαλιστικών εισφορών. 
Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας 
όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη 
μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν 
ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας 
λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν 
επιβαρύνεται με την καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν). 
Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους 
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 
1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2335/1995 και την παρ. 4 του άρθρου 36 του 
ν.4763/2020 , όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών 
αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Συνολική δαπάνη, Κωδικοί που θα επιβαρυνθούν, Δέσμευση κονδυλίων, 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτη που αφορά). 
 

• Η δαπάνη για την αποζημίωση του παραπάνω μαθητευόμενου εκτιμάται στο ποσό τ ω ν  
3 7 0 , 00 .  Ε υρ ώ  [(95% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου 
ανειδίκευτου εργάτη € x 12 ημέρες κανονικής άδειας) x αριθμό μαθητευόμενων] και θα 
βαρύνουν τον Κωδικό 10.6041.01,  

• ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό τ ω ν  1070 ,0 0  ε υρ ώ  
{[(εργοδοτικές εισφορές + εισφορές μαθητευομένου) x 172 ημέρες παρουσίας] x αριθμό 
μαθητευόμενων} και θα βαρύνουν τον Κωδικό 10.6041.01 του σκέλους των εξόδων του 
προϋπολογισμού  των ετών 2022-2023 

 

Για τα οικονομικά θέματα θα αναφέρεται η Πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με 
ΑΔΑ: ΡΠΒ6ΩΗ7-4ΙΤ για τα έτη 2022-2023  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 46/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Μαϊμάρης Δημήτριος 

ΑΔΑ: Ψ50ΟΩΗ7-Η5Ο
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