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Ε.Η.∆. ΘΕΜΑ: «Ένταξη του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας στις 
επιχειρήσεις/φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του 
σχολικού έτους 2017-2018, για συνολικό αριθµό δέκα (10) µαθητευόµενων 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
26.7.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
18555/21-7-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 16/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας :  ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 
 

 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΝΕΑΣΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 166/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 19182/28-7-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 26.7.2017 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 16/2017 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, 
µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                           

Καλαµπόκης  Ιωάννης                                        Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Αράπογλου  Γεώργιος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπακώστας  Βασίλειος                                     Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                 Κόντος  Απόστολος  
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος             Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Ρόκου  Χαρίκλεια                                                Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                               

Πάνος  Γεώργιος                                                 Σιώρης  Νικόλαος 

Καλύβης  Γεώργιος                                              ∆ούλος  Ορέστης  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
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Κοπελούσος  Χρήστος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

 

    
Σηµειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε από αυτή µετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης  αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Ι.Τοµπούλογλου και Α.Κόντος (σύνολο 3), 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρόντος του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής  δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

µοναδικό  θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ. και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ  ΘΕΜΑ  Ε.Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό Θέµα Ε.Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης 
και µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 18860/25-7-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: Ένταξη του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στις επιχειρήσεις/φορείς που 
µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018, για 
συνολικό αριθµό δέκα (10) µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης. 
 
 
Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και  
Θρησκευµάτων από κοινού µε τον Oργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, 
θα εφαρµόσουν Προγράµµατα Μαθητείας συνολικά για τους µαθητευόµενους και 
σπουδαστές των δοµών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-
ΙΕΚ) αρµοδιότητας 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 ΟΑΕ∆ ανήκουν στη 
∆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 µέρες 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 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, ΄Ερευνας και 
Θρησκευµάτων και τον ΟΑΕ∆ οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους τύπους 
εκπαιδευτικών δοµών. 
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Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση, που ορίζεται στο 75%  επί του 
νοµίµου νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου 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. 
 
Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 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 εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των 
µαθητευόµενων στο ∆ήµο µας, παρακαλούµε το Σώµα να πάρει απόφαση: 
Για την ένταξη του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στις επιχειρήσεις/φορείς που 
µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018, για 
συνολικό αριθµό δέκα (10) µαθητευόµενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

∆ΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-
ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 
2016-2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2017-2018 

1 Γραφικών Τεχνών ΕΠΑ.Λ 0 1 
2 Τεχνικών 

Ηλεκτρονικών & 
Υπολογιστικών 
Συστηµάτων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

3 Τεχνικός 
εγκαταστάσεων 
ψύξης 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

4 Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόµων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

5 Βοηθός 
Φυσικοθεραπευτή 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

6 Υπάλληλος 
∆ιοίκησης & 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

7 Τεχνικός ∆οµικών 
Έργων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

8 Τεχνικός 
Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

9 Τεχνικός 
Οχηµάτων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

10 Τεχνικός 
Εφαρµογής 
Πληροφορικής 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

 ΣΥΝΟΛΟ   10 
 
Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να καλυφθούν 
από τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να καλύπτονται από 
µαθητευόµενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δοµής. 
 

• Το ποσό αποζηµίωσης των µαθητευόµενων ορίζεται στο 75% επί του νοµίµου 
νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε 
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όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος. Από αυτό το ποσό η χρηµατική 
επιβάρυνση του εργοδότη µετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο 
ποσό των 9,35 € 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. 

 
Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 18805/25-7-2017 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστηρίου, 
για την κάλυψη της µισθοδοσίας δέκα (10) µαθητευόµενων που θα υλοποιήσουν το 
πρόγραµµα Μαθητείας στο ∆ήµο µας απαιτούνται για τρείς (3) µήνες (10ος-12ος  του 
τρέχοντος έτους) πιστώσεις 3.600,00€ για αποδοχές και 1.600,00 € για εργοδοτικές 
εισφορές. Οι ως άνω αναφερόµενες πιστώσεις θα συµπεριληφθούν στην 4η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα συµπεριληφθούν 
και στον προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
α)-την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1161/29-6-2017 πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας 
στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και στις 
ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.∆. 
β)-Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18225/19-7-2017 έγγραφο του Τµήµατος Παιδείας & 
Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
γ)-Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18805/25-7-2017 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστηρίου 
 
καθώς και όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, παρακαλούµε να εγκρίνετε την ένταξη 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στις επιχειρήσεις/φορείς που µετέχουν στην 
υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018, για συνολικό αριθµό δέκα 
(10) µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσε ότι τάσσεται η ∆ηµ. Σύµβουλος κα ∆.Ε.Γκούµα. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και 
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• α)-την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1161/29-6-2017 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων 
Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.∆. 

• β)-Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18225/19-7-2017 έγγραφο του Τµήµατος Παιδείας & 
Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 

• γ)-Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18805/25-7-2017 έγγραφο του Τµήµατος 
Λογιστηρίου του ∆ήµου 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(20 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) 
 
Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (όπως 
µετονοµάστηκε ο ∆ήµος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µε το αριθ. 71 Π.∆. (ΦΕΚ 104 τ. 
Α΄/26-7-2017) στις επιχειρήσεις/φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας 
του σχολικού έτους 2017-2018, για συνολικό αριθµό δέκα (10) µαθητευόµενων 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

∆ΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-
ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 
2016-2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2017-2018 

1 Γραφικών Τεχνών ΕΠΑ.Λ 0 1 
2 Τεχνικών 

Ηλεκτρονικών & 
Υπολογιστικών 
Συστηµάτων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

3 Τεχνικός 
εγκαταστάσεων 
ψύξης 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

4 Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόµων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

5 Βοηθός 
Φυσικοθεραπευτή 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

6 Υπάλληλος 
∆ιοίκησης & 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

7 Τεχνικός ∆οµικών 
Έργων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

8 Τεχνικός 
Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

9 Τεχνικός 
Οχηµάτων 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

10 Τεχνικός 
Εφαρµογής 
Πληροφορικής 

ΕΠΑ.Λ 0 1 

 ΣΥΝΟΛΟ   10 
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Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να καλυφθούν 
από τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να καλύπτονται από 
µαθητευόµενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δοµής. 
 

• Το ποσό αποζηµίωσης των µαθητευόµενων ορίζεται στο 75% επί του νοµίµου 
νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε 
όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος. Από αυτό το ποσό η χρηµατική 
επιβάρυνση του εργοδότη µετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο 
ποσό των 9,35 € 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. 

 
Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 18805/25-7-2017 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστηρίου 
του ∆ήµου, για την κάλυψη της µισθοδοσίας δέκα (10) µαθητευόµενων που θα 
υλοποιήσουν το πρόγραµµα Μαθητείας στο ∆ήµο  απαιτούνται για τρείς (3) µήνες 
(10ος-12ος  του τρέχοντος έτους) πιστώσεις 3.600,00€ για αποδοχές και 1.600,00 € 
για εργοδοτικές εισφορές. Οι ως άνω αναφερόµενες πιστώσεις συµπεριλήφθηκαν 
στην 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017 όπου και 
προβλέφθηκαν οι σχετικές πιστώσεις στους ΚΑ: 10.6041.001 και 10.6054.001, 
σύµφωνα και µε την αριθ. πρωτ. 19104/28-7-2017 Βεβαίωση του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων του ∆ήµου, ενώ 
αντίστοιχες πιστώσεις θα συµπεριληφθούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 
οικονοµικού έτους. 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   166/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

         

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Ανανιάδης  Νικόλαος 
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Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος 

Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 

 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου                                        
3. Γραφείο Α/δηµάρχου Κοινωνικής Πολιτικής 
4. Γραφείο Α/δηµάρχου Οικον. Υπηρεσιών  
5. Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
6. ∆/νση   Κοινωνικής Πολιτικής/Τµήµα Παιδείας και Πολιτισµού 
7. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
8. ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
9. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

10. Τµήµα Λογιστηρίου                               
11. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
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