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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  134/2018 

Καθορισµός αριθµού µαθητευοµένων 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, 

Μαθητείας ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΙΕΚ) για 
απασχόληση στον ∆ήµο Μεγαρέων κατά το 

σχολικό έτος 2018-2019. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  την από 21 Μαΐου 2018 εισήγηση της Προϊστασµένης του Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας 
κας Στυλιανοπούλου Φωτεινής  µε θέµα: «Καθορισµός αριθµού µαθητευοµένων 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη 
Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητείας ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΙΕΚ) για απασχόληση στον 
∆ήµο Μεγαρέων κατά το σχολικό έτος 2018-2019» , η οποία έχει ως εξής: 

 
      «Με την υπ’ αριθµ. 28672/454/21-6-2017 (ΦΕΚ 2192τ.Β΄ /26-6-2017) Κοινή 
Απόφαση των : Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης – Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και της Αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επιδότηση της µαθητείας / 
πρακτικής άσκησης των µαθητών των ΕΠΑ.Σ. µαθητείας του Ν.3475/2006, που θα 
απασχοληθούν στο ∆ηµόσιο , σε Φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, σε Επιχειρήσεις 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή 
εκµεταλλεύσεις , σε συνεταιρισµούς, σε σωµατεία κτλ το έτος 2017 και συµπλήρωση 
της αριθµ. 29378/408/26-6-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (τ.Β΄ 1275)» 
καθορίσθηκε η διαδικασία διάθεσης θέσεων µαθητείας στο σύνολο των ∆οµών 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
      Σε εκτέλεση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. , εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων , η υπ’ αριθµ. 65092/24-4-2018 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων 
Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευµάτων 
και στις ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.∆.»  
      Με την ανωτέρω πρόσκληση , καλούνται όλοι οι Φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα που 
επιθυµούν να προσφέρουν θέσεις µαθητείας, µε απόφαση (προκειµένου για Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθµού) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα, η 
οποία θα σταλεί ηλεκτρονικά σε ψηφιακή µορφή στις διευθύνσεις: 
mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr , µέχρι 15 Ιουνίου 2018  
 

Κατόπιν των ανωτέρω , θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω : 
Κατά το σχολικό έτος  2018 – 2019 , το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, από κοινού µε τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού , 
θα εφαρµόσουν Προγράµµατα Μαθητείας συνολικά για τους µαθητευόµενους και 
σπουδαστές των ∆οµών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – 
ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) 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 την 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 Ο.Α.Ε.∆., ανήκουν 
στην ∆ευτεροβάθµια 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 
φοίτησης 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  
κατάρτισης στη ∆οµή και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η χρονική κατανοµή των 
ωρών µεταξύ δοµής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδοµάδα ορίζεται σε µία 
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µέρα στη δοµή κατάρτισης και τέσσερις µέρες στο χώρο εργασίας , εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στο Πρόγραµµα Σποδών 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 ΟΑΕ∆ οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους 
τύπους εκπαιδευτικών δοµών. 

Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση, που ορίζεται στο 75% επί 
του νόµιµου νοµοθετηµένου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη την 
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 ευρώ ανά ηµέρα µαθητείας. 
      Στην υπ’ αριθµ 65092/24-4-2018 Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας 
και Θρησκευµάτων το σχολικό έτος 2018 – 2019 , αναφέρονται αναλυτικά οι 
προσφερόµενες ειδικότητες ανά Εκπαιδευτική ∆οµή .  
      Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος µας , πρέπει να συµβάλει στην επιτυχή υλοποίηση 
του θεσµού της µαθητείας προς όφελος τόσο των µαθητευοµένων όσοι και της 
τοπικής κοινωνίας και επειδή µπορούµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις των 
εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των µαθητευοµένων στον ∆ήµο Μεγαρέων,  
εισηγούµαστε: 
Για την ένταξη του ∆ήµου Μεγαρέων , στις επιχειρήσεις /φορείς που µετέχουν στην 
υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019, για συνολικό αριθµό 
σαράντα ( 40 ) µαθητευοµένων των παρακάτω ειδικοτήτων: 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
∆ΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ 
ΕΠΑΣ. – Ι.Ε.Κ) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 
2017-2018 

ΑΡ.ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2018-2019 

1 Τεχνίτες Υποστήριξης 
Συστηµάτων Η.Υ 

ΕΠΑ.Σ.  
2 

 
2 

2 Βοηθών Γενικής 
Βρεφοκοµίας 

ΕΠΑ.Σ. 2 2 

3 Βοηθών Γενικής 
Νοσηλευτικής 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

4 Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

5 Τεχνιτών 
Ηλεκτρονικών 
Συσκευών , 
Εγκαταστάσεων και 
Υπολογιστικών 
Μονάδων 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

6 Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

7 Τεχνιτών Μηχανών 
και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

8 Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών και 
Υπολογιστικών 
Συστηµάτων, 
Εγκαταστάσεων, 
∆ικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών 

 
ΕΠΑ.Λ. 

0 2 
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9 Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόµων 

ΕΠΑ.Λ.  
0 

2 
 

10 Τεχνικός 
Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων, 
Εγκαταστάσεων και 
∆ικτύων 

ΕΠΑ.Λ. 0 3 

11 Τεχνικός Οχηµάτων ΕΠΑ.Λ. 0 2 

12 Βοηθός Νοσηλευτή ΕΠΑ.Λ. 0 2 

13 Τεχνικός 
Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

14 Τεχνικός 
Εγκαταστάσεων 
Ψύξης, Αερισµού και 
Κλιµατισµού 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

15 Υπάλληλος ∆ιοίκησης 
και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

16 Τεχνικός Εφαρµογών 
Πληροφορικής 

ΕΠΑ.Λ. 0 1 

17 Τεχνικός ∆οµικών 
Έργων και 
Γεωπληροφορικής 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

18 Τεχνικός Η/Υ Ι.Ε.Κ. 0 1 

19 Στέλεχος ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας 

Ι.Ε.Κ. 0 1 

 ΣΥΝΟΛΟ  4 36 

Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να καλυφθούν 
από την συγκεκριµένη εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να καλύπτονται από 
µαθητευόµενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δοµής. 

• Το ποσό αποζηµίωσης των µαθητευοµένων ορίζεται στο 75 % επί του νοµίµου 
νοµοθετηµένου κατωτάτου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη την 
διάρκεια του προγράµµατος. Από το ποσό η χρηµατική επιβάρυνση του εργοδότη 
µετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 ευρώ ανά ηµέρα 
µαθητείας. Το ποσό της αποζηµίωσης καθώς και οι νόµιµες ασφαλιστικές εισφορές 
θα καταβάλλονται µηνιαίως από την επιχείρηση / φορέα που τους απασχολεί 

• Για τις ηµέρες της κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το 
ηµεροµίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα 

• 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. 3 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται 
στο ήµισυ των πραγµατικών αποδοχών . 

Για την αποζηµίωση των παραπάνω µαθητευοµένων στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Μεγαρέων οικονοµικού έτους 2018 , έχει προβλεφθεί πίστωση στους  Κ.Α. : 
10.6041.0004 (αµοιβή µαθητών πρακτικής άσκησης) όπου έχει εγγραφεί ποσό  
54,000,00 Ευρώ και   
10.6054.0004 (εργοδοτικές εισφορές µαθητών πρακτικής άσκησης) όπου έχει 
εγγραφεί ποσό 20,300,00 Ευρώ .  
Επίσης , ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2019»  
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       Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό της κας 
Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις 
     Αφού είδε και: 

• την υπ’ αριθµ. 28672/454/21-6-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2192τ.Β΄ /26-6-2017)  

• την  υπ’ αριθµ. 65092/24-4-2018 πρόσκληση και 

• του άρθρου  65 του Ν. 3852/10. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει ένταξη του ∆ήµου Μεγαρέων , στις επιχειρήσεις / φορείς που µετέχουν 
στην υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019, για συνολικό αριθµό 
σαράντα (40) µαθητευοµένων των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

∆ΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ 
ΕΠΑΣ. – Ι.Ε.Κ) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 
2017-2018 

ΑΡ.ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2018-2019 

1 Τεχνίτες Υποστήριξης 
Συστηµάτων Η.Υ 

ΕΠΑ.Σ.  
2 

 
2 

2 Βοηθών Γενικής 
Βρεφοκοµίας 

ΕΠΑ.Σ. 2 2 

3 Βοηθών Γενικής 
Νοσηλευτικής 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

4 Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

5 Τεχνιτών 
Ηλεκτρονικών 
Συσκευών , 
Εγκαταστάσεων και 
Υπολογιστικών 
Μονάδων 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

6 Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

7 Τεχνιτών Μηχανών 
και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου 

ΕΠΑ.Σ. 0 2 

8 Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών και 
Υπολογιστικών 
Συστηµάτων, 
Εγκαταστάσεων, 
∆ικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών 

 
ΕΠΑ.Λ. 

0 2 

9 Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόµων 

ΕΠΑ.Λ.  
0 

2 
 

10 Τεχνικός 
Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων, 
Εγκαταστάσεων και 
∆ικτύων 
 

ΕΠΑ.Λ. 0 3 
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11 Τεχνικός Οχηµάτων ΕΠΑ.Λ. 0 2 

12 Βοηθός Νοσηλευτή ΕΠΑ.Λ. 0 2 

13 Τεχνικός 
Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

14 Τεχνικός 
Εγκαταστάσεων 
Ψύξης, Αερισµού και 
Κλιµατισµού 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

15 Υπάλληλος 
∆ιοίκησης και 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

16 Τεχνικός Εφαρµογών 
Πληροφορικής 

ΕΠΑ.Λ. 0 1 

17 Τεχνικός ∆οµικών 
Έργων και 
Γεωπληροφορικής 

ΕΠΑ.Λ. 0 2 

18 Τεχνικός Η/Υ Ι.Ε.Κ. 0 1 

19 Στέλεχος ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας 

Ι.Ε.Κ. 0 1 

 ΣΥΝΟΛΟ  4 36 

Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να 
καλυφθούν από την συγκεκριµένη εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να καλύπτονται 
από µαθητευόµενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δοµής. 

• Το ποσό αποζηµίωσης των µαθητευοµένων ορίζεται στο 75 % επί του νοµίµου 
νοµοθετηµένου κατωτάτου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη 
την διάρκεια του προγράµµατος. Από το ποσό η χρηµατική επιβάρυνση του 
εργοδότη µετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 
ευρώ ανά ηµέρα µαθητείας. Το ποσό της αποζηµίωσης καθώς και οι νόµιµες 
ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται µηνιαίως από την επιχείρηση / φορέα 
που τους απασχολεί 

• Για τις ηµέρες της κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το 
ηµεροµίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρµόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα 

• 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. 3 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 όπως ισχύει. Οι 
εισφορές θα υπολογίζονται στο ήµισυ των πραγµατικών αποδοχών . 
 
Για την αποζηµίωση των παραπάνω µαθητευοµένων στον προϋπολογισµό του 

∆ήµου Μεγαρέων οικονοµικού έτους 2018 , έχει προβλεφθεί πίστωση στους 
παρακάτω  Κ.Α. : 
10.6041.0004 (αµοιβή µαθητών πρακτικής άσκησης) όπου έχει εγγραφεί ποσό  
54,000,00 Ευρώ και   
10.6054.0004 (εργοδοτικές εισφορές µαθητών πρακτικής άσκησης) όπου έχει 
εγγραφεί ποσό 20,300,00 Ευρώ .  
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      Επίσης, ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2019»  
      Επίσης, ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2018 και στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  134/2017. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


