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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ         
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
 

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 12ησ /2017 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
9ο Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ:   
χετικά με την εφαρμογή μαθητείασ από τον ΟΑΕΔ και το Τπουργείο Παιδείασ – Θζςεισ 
πρακτικήσ άςκηςησ – μαθητείασ για μαθητζσ ΕΠΑ.., ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. για το ςχολικό ζτοσ 
2017-2018. 

 
Αριθμόσ Απόφαςησ 155/2017 

 
Α. ιμερα, τθ 18θ του μθνόσ Ιουλίου ζτουσ 2017, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 18:00, το Δθμοτικό 
υμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια υνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ Λυκείου 
Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 6111/14.07.2017 πρόςκλθςθ του Προζδρου 
του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο και ςτο Διμαρχο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα.  
 
Β. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) υμβοφλων ιταν δεκαπζντε (15) παρόντεσ και 
δϊδεκα (12) απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ – Πρόεδροσ Αγρίμθσ Παναγιϊτθσ - Γραμματζασ 

Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ - Αντιπρόεδροσ Δθμαράκθσ Ιωάννθσ 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Κοτςοβοφ Μαρία 

Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ – Αντιδιμαρχοσ Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι 

Μπουρίκασ Γεϊργιοσ – Αντιδιμαρχοσ  αράντοσ Χριςτοσ 

Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ - 
Αντιδιμαρχοσ 

Γανϊςθσ Ιωςιφ 

Πάλλθσ Ιωάννθσ Μαχαίρασ Εμμανουιλ 

Μιτςου Κυριακι Γκαμίλθ – ιάνα Ελζνθ 

Ροφςςθσ Ιωάννθσ Λάμπρου Αναςτάςιοσ 

Αποςτόλου Παναγιϊτθσ Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ 

Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ Σόκασ Αναςτάςιοσ 

Λαδάσ Απόςτολοσ Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 

τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα  

Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ  

Νόνθσ Βαςίλειοσ  

 
τθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, ο 
οποίοσ παρζςτθ. 
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Προςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. 
Χ. Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, των Σοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Ηλιοκάςτρου, κ. Α. τάκθσ, Θερμθςίασ, κ. Π. 
αραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Π. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Θεοδϊρου. Δεν παρζςτθ 
κανείσ. 
 
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθ και θ υπάλλθλοσ του Διμου Ερμιονίδασ, Χ. Παπαςπφρου, 
για τθν τιρθςθ των πρόχειρων πρακτικϊν. Επίςθσ, ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ. 
 
Γ. Ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια ζδωςε το λόγο ςτο Διμαρχο, κ. Δθμιτριο 
φυρι, ο οποίοσ και παρουςίαςε το αντικείμενο του κζματοσ. 
 
το από 20.07.2017 (αρ. πρωτ. Διμου Ερμιονίδασ: 6336/21.07.2017) θλεκτρονικό 
μινυμα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου προσ τον κ. Διμαρχο αναφζρονται, μεταξφ άλλων, τα εξισ: 
 
«Αξιότιμε κ. Διμαρχε,  
ασ επιςυνάπτουμε επιςτολι του Τφυπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 
Δθμιτρθ Μπαξεβανάκθ, με ςυνοδευτικι Πρόςκλθςθ ςε φορείσ και Οδθγό Εργοδότθ, 
αναφορικά με το “Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ”. 
Αναμζνουμε τθ κετικι ςασ ανταπόκριςθ. τθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ» 
 
τθν υπ’ αρ. πρωτ.: 1161/29.06.2017 ανωτζρω Πρόςκλθςθ με κζμα: «Πρόςκλθςθ για 
διάκεςθ κζςεων Μακθτείασ ςτα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων και ςτισ ΕΠΑ Ο.Α.Ε.Δ.» αναφζρονται, μεταξφ άλλων, τα εξισ: 
 
«Η Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ΕΕΚ) αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ και θ προςπάκεια ςυνολικισ αναβάκμιςισ τθσ 
ςτοιχειοκετεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ 
ςθμερινισ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ θ ΕΕΚ ζχει να επιτελζςει τόςο επαγγελματικό όςο και 
κοινωνικό ρόλο. το παρόν πλαίςιο θ επζκταςθ του κεςμοφ τθσ Μακθτείασ αποτελεί 
απόλυτθ προτεραιότθτα των ςυναρμόδιων Τπουργείων. 
Κατά το ςχολικό ζτοσ 2017-2018, το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με 
το Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τον 
Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ κα εφαρμόςουν Προγράμματα 
Μακθτείασ ςυνολικά για τουσ μακθτευόμενουσ και ςπουδαςτζσ των δομϊν 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότθτάσ 
τουσ.  
ασ καλοφμε, λοιπόν, να ςτθρίξετε το κεςμό επενδφοντασ ςτθν Επαγγελματικι 
Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ των νζων, προςφζροντασ κζςεισ Μακθτείασ για το ςχολικό 
ζτοσ 2017-2018. 
Για τουσ φορείσ του Δθμοςίου Σομζα που επικυμοφν να προςφζρουν κζςεισ μακθτείασ, 
απαιτείται απόφαςθ του Δ.. του φορζα, θ οποία και κα ςταλεί θλεκτρονικά ςε ψθφιακι 
μορφι ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και 
mathiteia@oaed.gr μζχρι 1θ Αυγοφςτου 2017, προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ 
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ενζργειεσ για να εκδοκεί θ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 
ζωσ τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2017=2018. 
τισ αποφάςεισ των Δ.. των φορζων του Δθμοςίου Σομζα, πρζπει να γίνεται αναφορά 
ςτον αρικμό των μακθτευομζνων ανά ειδικότθτα και εκπαιδευτικι δομι (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.., 
Ι.Ε.Κ.) που επικυμοφν να απαςχολιςουν, αλλά και να υπάρχει δυνατότθτα, ςε 
περίπτωςθ που δεν μποροφν να καλυφκοφν οι προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ από τθ 
ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δομι, αυτζσ να καλφπτονται από μακθτευόμενουσ 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ άλλθσ εκπαιδευτικισ δομισ» 
 
Προσ ενθμζρωςθ των μελϊν του Δθμοτικοφ υμβουλίου: 
 
α) Σο Μεταλυκειακό ζτοσ – τάξησ μαθητείασ των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 
απευκφνεται ςε αποφοίτουσ ΕΠΑ.Λ., ζχει διάρκεια 9 μθνϊν και περιλαμβάνει 
εργαςτθριακά μακιματα ειδικότθτασ, διάρκειασ 7 ωρϊν τθν εβδομάδα, που 
πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο και, παράλλθλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο 
εργαςίασ – μακθτεία ςε εργαςιακό χϊρο», διάρκειασ 28 ωρϊν τθν εβδομάδα, 
επιμεριςμζνεσ ςε τζςςερισ θμζρεσ, ςτον εργοδότθ. 
β) Οι Επαγγελματικζσ χολζσ (ΕΠΑ..) Μαθητείασ του ΟΑΕΔ ανικουν ςτθ 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και θ διάρκεια φοίτθςισ τουσ είναι 2 ςχολικά ζτθ, δθλαδι 4 
εξάμθνα. Σο κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται 
ταυτόχρονα με Πρακτικι Άςκθςθ – Μακθτεία, ςτουσ χϊρουσ των επιχειριςεων. Η 
διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ – Μακθτείασ είναι ίςθ με το χρόνο φοίτθςθσ, δθλαδι 
ζωσ 20 μινεσ και πραγματοποιείται για 4 ι 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα για 6 ϊρεσ τθν 
θμζρα. 
γ) Σα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (Ι.Ε.Κ.) ζχουν διάρκεια φοίτθςθσ 5 
εξάμθνα, εκ των οποίων το πζμπτο δφναται να είναι εξάμθνο Μακθτείασ. Η ςυνολικι 
διάρκεια τθσ μακθτείασ ανζρχεται ςε 960 ϊρεσ και επιμερίηεται ςε 192 ϊρεσ κατάρτιςθσ 
ςτθ δομι και 768 ϊρεσ ςτο χϊρο εργαςίασ. Η χρονικι κατανομι των ωρϊν μεταξφ δομισ 
κατάρτιςθσ και χϊρου εργαςίασ ανά εβδομάδα ορίηεται ςε μία θμζρα ςτθ δομι 
κατάρτιςθσ και τζςςερισ θμζρεσ ςτο χϊρο εργαςίασ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτο 
Πρόγραμμα πουδϊν Μακθτείασ. Ο αρικμόσ των ωρϊν μακθτείασ ςτο χϊρο εργαςίασ 
ορίηεται ςε 8 ϊρεσ ανά θμζρα.   
 
τθν εφαρμογι τθσ Μακθτείασ από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 
και τον ΟΑΕΔ οι όροι υλοποίθςθσ είναι κοινοί για όλουσ τουσ τφπουσ εκπαιδευτικϊν 
δομϊν. 
 
Οι μακθτευόμενοι λαμβάνουν θμεριςια αποηθμίωςθ, που ορίηεται ςτο 75% επί του 
νομίμου νομοκετθμζνου κατϊτατου ορίου του θμερομιςκίου ανειδίκευτου εργάτθ, ςε 
όλθ τθ διάρκεια του «Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ». Από αυτό το 
ποςό θ χρθματικι επιβάρυνςθ του εργοδότθ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επιδότθςθσ 
ανζρχεται ςτο ποςό των 9,35 ευρϊ ανά θμζρα μακθτείασ. 
 
Προτείνεται θ ςυμβολι του Διμου Ερμιονίδασ ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ του κεςμοφ τθσ 
μακθτείασ προσ όφελοσ τόςο των μακθτευομζνων όςο και τθσ τοπικισ κοινωνίασ και 
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δφναται να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του εργοδότθ – φορζα για τθν εκπαίδευςθ 
των μακθτευόμενων ςτο Διμο. 
 
’ ό,τι αφορά ςτθν ζνταξθ του Διμου Ερμιονίδασ ςτουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ μακθτείασ για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το 
Διευκυντι του ΕΠΑ.Λ. Κρανιδίου, κ. Ανάργυρο Καραγιάννθ, προτείνονται τζςςερισ (4), 
τον αρικμό, μακθτευόμενοι για τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 
 

α/α Ειδικότητα Εκπαιδευτική δομή 
(ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.., 

Ι.Ε.Κ.) 

Αριθμόσ  
προςφερομζνων 

θζςεων για το 
ςχολικό ζτοσ 2017-

2018 

1 Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ & 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

ΕΠΑ.Λ. 3 

2 Σεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ  ΕΠΑ.Λ. 1 

  
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο ζχοντασ υπόψθ: 
 
- Σθν ειςιγθςθ του Δθμάρχου, κ. Δθμθτρίου φυρι 
- Σο από 20.07.2017 (αρ. πρωτ. Διμου Ερμιονίδασ: 6336/21.07.2017) θλεκτρονικό 

μινυμα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου προσ τον κ. Διμαρχο 

- Σθν υπ’ αρ. πρωτ.: 1161/29.06.2017 πρόςκλθςθ με κζμα: «Πρόςκλθςθ για διάκεςθ 
κζςεων Μακθτείασ ςτα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων και ςτισ ΕΠΑ Ο.Α.Ε.Δ.» 

- Σο Ν. 3852/2010 
-  

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α. Εγκρίνει τθν ζνταξθ του Διμου Ερμιονίδασ ςτουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ μακθτείασ του ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018, για ςυνολικό αρικμό τεςςάρων 
(4) μακθτευομζνων των παρακάτω ειδικοτιτων: 
 

α/α Ειδικότητα Εκπαιδευτική 
δομή 

(ΕΠΑ.Λ., 
ΕΠΑ.., Ι.Ε.Κ.) 

Αριθμόσ  
προςφερομζνων 

θζςεων για το 
ςχολικό ζτοσ 

2017-2018 

1 Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ & 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

ΕΠΑ.Λ. 3 

2 Σεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ  ΕΠΑ.Λ. 1 

 
ε περίπτωςθ που οι προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ δεν μποροφν να καλυφκοφν από 
τθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δομι, δφνανται να καλφπτονται από μακθτευόμενουσ 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ άλλθσ εκπαιδευτικισ δομισ. 
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β. Σο ποςό αποηθμίωςθσ των μακθτευομζνων ορίηεται ςτο 75% επί του νομίμου 
νομοκετθμζνου κατωτάτου ορίου του θμερομιςκίου ανειδίκευτου εργάτθ ςε όλθ τθ 
διάρκεια του Προγράμματοσ. Από αυτό το ποςό θ χρθματικι επιβάρυνςθ του εργοδότθ 
μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επιδότθςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 9,35 ευρϊ ανά θμζρα 
μακθτείασ. Σο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ, κακϊσ και οι νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κα 
καταβάλλονται μθνιαίωσ από το Διμο Ερμιονίδασ. 
 
γ. Για τισ θμζρεσ τθσ κανονικισ άδειασ, ο Διμοσ κα καταβάλλει ολόκλθρο το 
θμερομίςκιο, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ απουςίασ λόγω αςκενείασ, κα εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ των άρκρων 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα. 
 
δ. Από τθν πρϊτθ θμζρα τθσ μακθτείασ οι μακθτευόμενοι αςφαλίηονται ςτον ΕΦΚΑ και 
τουσ παρζχεται πλιρθσ αςφαλιςτικι κάλυψθ, ςφμφωνα με τθν παρ. γϋ του άρκρου 2 του 
Α.Ν. 1846/1951, τθν παρ. 1 του άρκρου 3 του Ν. 2335/1995 και τθν παρ. 3 του άρκρου 
14 του Ν. 4186/2013, όπωσ ιςχφουν. Οι ειςφορζσ κα υπολογίηονται ςτο ιμιςυ των 
πραγματικϊν αποδοχϊν.  
 
ε.  Η δαπάνθ για τθν αποηθμίωςθ των τεςςάρων (4) μακθτευομζνων εκτιμάται ςτο ποςό 
των 2.000,00 ευρϊ και κα βαρφνει τον κ.α. 10-6041.002 του ςκζλουσ των εξόδων του 
προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ, ςτον οποίο ζχει προβλεφκεί ανάλογθ πίςτωςθ. 

 
Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 155/2017 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 
 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 
Ο Αντιπρόεδροσ: Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ 
 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Μπουρίκασ 
Γεϊργιοσ, Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ, Πάλλθσ Ιωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Ροφςςθσ 
Ιωάννθσ, Αποςτόλου Παναγιϊτθσ, Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ, Λαδάσ Απόςτολοσ, τρίγκου-
Φωςτίνθ Άννα, Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ και Νόνθσ Βαςίλειοσ  
 
 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 

ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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