
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                               
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 01 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3337/25-05-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Πανάγου Ελευθερία  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Μπίκας Χρήστος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Αργυρίου Ιωάννης   20. Τσούγιας Χρήστος           

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Κυρίτσης Γεώργιος  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Μαϊμάρης Δημήτριος 

10. Τσιαπλές Θωμάς  23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. -- 

13. Έξαρχος Γεώργιος  26. -- 

   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5) 

1. Γκατζόγιας Παναγιώτης    4. Νικολάου Γεώργιος 

2. Κακαγιάννης Χρήστος   5. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   

3. Ντόντος Γεώργιος   Αν και νόμιμα κληθέντες 

  
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Καλότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Ζαφείρης Ζ., Λαΐνας Αθ.,Καραπάνου-Μαγαλιού Αν.] 
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Καραμανές Νικ.]. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (  10ο ) «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΕΠΑΛ-ΙΕΚ)»  
Αριθμός   Απόφασης ( 114) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς κων. 
 
 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 (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ – ΙΕΚ) αρμοδιότητάς τους. 
Α) Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) απευθύνεται 
σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα 
ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών τη εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και, 
παράλληλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 
διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. 
Β) Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και η διάρκεια φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη, δηλαδή 4 εξάμηνα. Το θεωρητικό και 
εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με Πρακτική Άσκηση – 
Μαθητεία, στους χώρους των επιχειρήσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας 
είναι ίση με το χρόνο φοίτησης, δηλαδή έως 20 μήνες και πραγματοποιείται για 4 ή 5 ημέρες 
την εβδομάδα για 6 ώρες την ημέρα. 
Γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) έχουν διάρκεια 5 εξάμηνα, εκ των οποίων το 
πέμπτο δύναται να είναι εξάμηνο Μαθητείας. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας ανέρχεται σε 
960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες στη δομή και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η χρονική 
κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε 
μια μέρα στη δομή κατάρτισης και τέσσερις μέρες στο χώρο  εργασίας εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στο πρόγραμμα σπουδών μαθητείας. Ο αριθμός των ωρών μαθητείας στο χώρο 
εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα. 
 Στην εφαρμογή της μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και τον ΟΑΕΔ 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 ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη 
διάρκεια του «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. 
 Ο δήμος μας κρίνει ότι μπορεί 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 της μαθητείας του σχολικού έτους 
2018-2019 για συνολικό αριθμό 2 μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 
  

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

(ΕΠΑ.Λ-ΙΕΚ) 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 

2018-2019 

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΕΠΑ.Λ 1 

2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΙΕΚ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ. Σ. αφού έλαβε υπόψη: 
α) Την εισήγηση του κ. Τσεργά Κων/νου 
β) Το υπ. αριθ. 65092/24-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 
 

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 σχολικού έτους 2018-2019, για συνολικό αριθμό δύο (2) 
μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

(ΕΠΑ.Λ-ΙΕΚ) 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 

2018-2019 

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΕΠΑ.Λ 1 

2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΙΕΚ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 

 
2. Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί  του νομίμου 

νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη 
διάρκεια του «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.  
 

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 
2500€ και θα βαρύνει τον κωδικό 02.15.6041.01 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές 
εκτιμώνται στο ποσόν των 920€ και θα βαρύνουν τον κωδικό 02.15.6054.01 του 
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.  

 
4. Και στους δύο κωδικούς θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις στην επόμενη 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 114/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Καρατέγος  Δημ. 


