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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 12/25-5-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 128/2017 

Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ 
Μαθητείας ΟΑΕΔ και των μαθητών του ΕΠΑΛ 

Μεγάρων – Μεταλυκειακό έτος – τάξη  Μαθητείας, 
για πρακτική άσκηση στο Δήμο Μεγαρέων και 
καθορισμός του αριθμού αυτών τα σχολικά έτη 

2017-2018 και 2018-2019. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 25 Μαΐου  2017 
ημέρα Πέμπτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 8530/19-5-2017 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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Σταμούλης Ιωάννης 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Δήμας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος Δρένης Αθανάσιος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράμπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος ---------------------- 
Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων. κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 143/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη του Δημοτικού .Σ/λίου την 
από  19 Μαΐου 2017 εισήγηση της Προϊσταμένης του Tμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κας 
Στυλιανοπούλου Φωτεινής, με θέμα «Έγκριση απασχόλησης μαθητών του 
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ  και των Μαθητών του ΕΠΑΛ Μεγάρων – 
Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας,  για πρακτική άσκηση στο Δήμο 
Μεγαρέων και καθορισμός του αριθμού αυτών  τα σχολικά έτη 2017 – 2018 
και 2018 – 2019» η οποία έχει ως  εξής : 
 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 3 του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 
τ.Α΄ 167/30-9-1985 ) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 12 του 
Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄ /15-2-2017) «Οι κατά το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 
101τ. Α΄ ) Φορείς του Δημόσιου Τομέα , μπορεί να απασχολούν μαθητές των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μαθητές του «Προγράμματος 
εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του 
«Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ, καθώς και καταρτιζόμενους 
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ΣΕΚ για την πρακτική άσκηση ή και 
μαθητεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ». Η απασχόληση των μαθητών 
μπορεί να διαρκεί όσο και ο χρόνος μαθητείας ή φοίτησής τους. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων , ορίζεται ο αριθμός των μαθητών που θα απασχοληθούν , ανάλογα με τις 
δυνατότητες του κάθε Φορέα για την παροχή πρακτικής άσκησης , καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του» .  
          Η απασχόληση των μαθητών Εκπαιδευτικών Μονάδων Μαθητείας του ΟΑΕΔ , των 
μαθητών του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό 
χώρο» του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ, καθώς και των 
καταρτιζόμενων  των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ΣΕΚ δεν υπόκειται 
στους περιορισμούς που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού το Δημόσιο Τομέα . Η 
αμοιβή τους καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας – Παιδείας & Θρησκευμάτων – Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας . 
          Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων και των διατάξεων της περίπτωσης 4 της 
υποπαραγράφου 4.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄ ) , 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ26385/16-2-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών: Οικονομίας και 
Ανάπτυξης – Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών  (ΦΕΚ 491 τ. Β΄ /20-2-2017) , με την οποία 
καθορίσθηκε το κανονιστικό Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄ ) 
          Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο αριθμός των 
προαναφερομένων μαθητών που μπορούν να απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στους 
ΟΤΑ και με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
καθορίζεται ο αριθμός των ασκουμένων μαθητών , σύμφωνα με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου . 
 Ως Μαθητεία , ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος 

εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος 
συνδέεται με σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή, ή επίδομα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία 
υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας 
και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον 
μαθητευόμενο εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο 
πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική 
δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο 
μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα . 
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 Ως Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας ορίζεται το σύνολο των 
δραστηριοτήτων μάθησης που ακολουθούν οι μαθητευόμενοι και περιλαμβάνει 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές 
δραστηριότητες/εργασίες  

 Ως Ημερολόγιο Μάθησης στο χώρο εργασίας , ορίζεται το ειδικό έντυπο για την 
καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που 
εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά την διάρκεια του προγράμματος 

 Η Σύμβαση Μαθητείας , συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη και 
συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση 
των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής 
στην περίπτωση των ΕΠΑΛ/ΙΕΚ  

 Οι πόροι που διατίθενται για την μαθητεία κατανέμονται αναλογικά με τον αριθμό 
μαθητευομένων κάθε φορά.  

 Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών ,  ανέρχεται στο ποσό των 11 
Ευρώ την ημέρα . Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται στους Εργοδότες που 
απασχολούν μαθητές ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης . Η 
επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας , ασθένειας 
κλπ . 

 Οι υποχρεώσεις του Εργοδότη που απασχολεί μαθητές είναι : 
 Να υπογράψει Συμφωνητικό Μαθητείας  .  
 Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών 
 Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και των ΕΠΑΛ για τον 

έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό  
 Να τηρεί τους όρους ασφάλειας και προστασίας των μαθητών , που προβλέπονται 

από τις κείμενες διατάξεις για την ασφάλεια των εργαζομένων , χωρίς να απαιτείται 
η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων  

 Να ακυρώσει το Συμφωνητικό μαθητείας , αν ο μαθητής διακόψει την φοίτησή του 
στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ή δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του  

 Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράμματα πρακτικής άσκησης , 
διότι σε περίπτωση συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας , χάνει την ιδιότητα 
του μαθητή  

 Η διάρκεια φοίτησης/πρακτικής άσκησης για τους μαθητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ , είναι 2 
σχολικά έτη ( 4 εξάμηνα ) και για τους Μαθητές του Μεταλυκειακού έτους – τάξης 
μαθητείας των ΕΠΑΛ εννέα (9) μήνες  

 Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια 
με αποδοχές , μετά την συμπλήρωση της 12μηνης συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο 
εργοδότη . Με νεώτερη νομοθετική ρύθμιση , δικαιούνται κατά τον πρώτο χρόνο 
απασχόλησής τους να λάβουν , από την έναρξη της απασχόλησή τους , ποσοστό της 
ετήσιας αυτής κανονικής άδειας με αποδοχές  

 Οι μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται κάθε 
χρόνο _ πέραν της κανονικής άδειας – πρόσθετη ( σπουδαστική ) άδεια μέχρι 30 
ημέρες , για συμμετοχή στις εξετάσεις , η οποία μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή 
τμηματικά . 

 Το Συμφωνητικό Μαθητείας , συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από 
τον Εργοδότη (Δήμος) , τον μαθητή ή τον κηδεμόνα αν είναι ανήλικος και 
επικυρώνεται υπογραφόμενο από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας .ή θεωρείται 
από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ σε περίπτωση Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας 
των ΕΠΑΛ 

 Οι ατομικές συμβάσεις ή άλλως Συμφωνητικά Μαθητείας , αποτελούν γνήσιες 
συμβάσεις μαθητείας και όχι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας , καθόσον ο σκοπός 
τους συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης στον μαθητευόμενο και στην μετάδοση 
των αναγκαίων εμπειρικών γνώσεων για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος ή 
τέχνης  . 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ 26385/16-2-2017 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 491 τ.Β΄) «οι εργοδότες που απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω 
, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων 
εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση που ο 
αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος» 

 Με την υπ’ αριθμ. 10186/Δ5.12/9-4-2013 (ΦΕΚ 894τ.Β΄ ) ΚΥΑ , ορίσθηκε ως βάση για 
τον υπολογισμό της αμοιβής (μεικτό ημερομίσθιο) τα 22.83 Ευρώ και ανακαθορίσθηκε 
το ποσοστό αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν.3475/2006 , από το 70% στο 75% , επί του κατωτάτου ορίου του ημερομισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη σε όλα τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης .   

 Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα απασχόλησης ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ( άρθρο 3 
παρ. 1 του Ν.2335/1995 και της υπ’ αριθμ. 19 εγκυκλίου του ΙΚΑ με αριθμό 
πρωτοκόλλου Α20/251/4/18-3-1996)  

 Το νέο ημερομίσθιο των πρακτικά ασκούμενων μαθητών ανέρχεται ορίζεται στο 75% 
επί του κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83 Ευρώ) 
ήτοι σε : 22,83 Χ 75% = 17,12 Ευρώ  

 Οι εισφορές του εργοδότη και του μαθητή υπολογίζονται στο ήμισυ των 
καταβαλλομένων αποδοχών  

 Η οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 9,35 Ευρώ ανά μαθητή 
, το οποίο αναλύεται ως εξής : 

Μεικτό ημερομίσθιο μαθητή 22,83 Χ 75% = 17,12  
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές  

17,12 / 2 = 8,56 

Εισφορές εργοδότη 8,56 Χ 37,78% = 3,23 
Εισφορές μαθητή 8,56 Χ 3,28% = 0,28 
Σύνολο εισφορών 3,23 + 0,28 = 3,51 
Καθαρό ημερομίσθιο μαθητή  17,12 – 0,28 = 16,84 
Επιβάρυνση εργοδότη αφαιρούμενης 
της επιδότησης 

17,12 – 11 Ευρώ (επιδότηση) = 6,12  
6,12 + 3,23 Ευρώ(ασφ. Εισφορές) = 9,35 

 
Από τα 16,84 Ευρώ που εισπράττει καθαρά ο ασκούμενος μαθητής , τα 11 Ευρώ 
καταβάλλονται ως επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και τα υπόλοιπα 6,12 Ευρώ από τον 
εργοδότη (Δήμος) . 
Άρα ο Εργοδότης (Δήμος) επιβαρύνεται ημερησίως ανά μαθητή με : 6,12 + 3,23 = 
9,35 Ευρώ 
Δηλαδή , η μηνιαία επιβάρυνση του Δήμου για κάθε μαθητή είναι από 187 Ευρώ ( 
20 ημερομίσθια Χ 9,35 = 187 Ευρώ ) έως 215,05  ( 23 ημερομίσθια Χ 9,27 = 215,05 )  
          Στην Ελευσίνα λειτουργούν ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ , που καλύπτουν και την 
περιοχή Μεγάρων , στις οποίες φοιτούν πολλοί μαθητές από τα Μέγαρα και την Νέα 
Πέραμο . Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.673/5-5-2017 έγγραφο των ΕΠΑΣ/Σ.Ε.Κ. Μαθητείας 
Ελευσίνας τα σχολικά έτη 2017 – 2018 και 2018 – 2019 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω  
ειδικότητες  : 

1. Βοηθών Γενικής Βρεφοκομίας  
2. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας  
3. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 
4. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών  
5. Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών , Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 
6. Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 
7. Τεχνίτες Μεταλλικών Κατασκευών  

Το ΕΠΑΛ Μεγάρων με το υπ’ αριθμ. 260/18-5-2017 έγγραφό του , μας ενημέρωσε 
ότι το σχολικό έτος 2017 – 2018 το τέταρτο έτος μαθητείας , μπορεί να υποστηρίξει τις 
ειδικότητες: 

 
 



 5

 
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών  
2. Τεχνικός Οχημάτων 
3. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων & Δικτύων 
4. Τεχνικός ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων & 

Τηλεπικοινωνιών 
5. Τεχνικός Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
6. Βοηθός Νοσηλευτή 
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

       Στο Δήμο μας σήμερα πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση είκοσι τρεις (23) 
μαθητές του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ . Εκ των οποίων , οι δέκα τέσσερις (14) ολοκληρώνουν την 
άσκησή τους στις 30 – 6 – 2017  και οι υπόλοιποι εννέα (9) ολοκληρώνουν στις 30 – 6 – 
2018 . 
Με δεδομένο ότι , η φοίτηση και η πρακτική άσκηση είναι δύο έτη , ο προγραμματισμός 
μας , σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση μαθητών στον Δήμο μας , θα πρέπει να είναι για 
τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 .   
       Από την πρακτική άσκηση των σπουδαστών , που θα απασχοληθούν στον Δήμο μας 
, αφ’ ενός μεν θα ωφεληθούν οι Μεγαρίτες και Νέο Περαμιώτες σπουδαστές διότι , θα 
πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική γι’ αυτούς πρακτική άσκηση στον τόπο διαμονής 
τους και αφετέρου θα ωφεληθεί  και ο Δήμος με την απασχόλησή τους σε Τομείς και σε 
Φορείς του Δήμου , που υπάρχει μειωμένο εξειδικευμένο προσωπικό  . 
         Οι νέοι σπουδαστές , θα προστεθούν τον Δεκέμβριο του  2017 ή τον Ιανουάριο του 
2018 (εξαρτάται από τον χρόνο έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ) στους δευτεροετείς 
σπουδαστές που ήδη πραγματοποιούν την άσκησή τους στον Δήμο μας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 462/6/4-1-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 16 τ.Β΄/2017 ) όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 7977/167/21-
2-2017 όμοια (ΦΕΚ 661 τ.Β΄ /2017 )  
        
Κατόπιν των ανωτέρω , προτείνουμε την έγκριση απασχόλησης , νέων 
σπουδαστών του ΟΑΕΔ των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ελευσίνας και του Μεταλυκειακού 
έτους – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ Μεγάρων , για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 
2018-2019 , που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στον Δήμο 
Μεγαρέων , ο αριθμός των οποίων δεν θα ξεπεράσει τους τριάντα τρεις ( 33 )  { 192 
εργαζόμενοι εξαρτημένης εργασίας Χ 17% = 32.64 } 
Για την μισθοδοσία των ασκούμενων σπουδαστών , στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2017 , έχει προβλεφθεί πίστωση η οποία θα βαρύνει τους  Κ.Α. : 
10.6041.0004 όπου έχει εγγραφεί ποσό  77,000,00 Ευρώ και   
10.6054.0004 όπου έχει εγγραφεί ποσό 29,300,00 Ευρώ .  
Επίσης , αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2018 και οικονομικού έτους 2019 
 

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε 
και αντάλλαξε απόψεις.  
     Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 94 παράγραφος 3 του Ν.1566/1985                   
(ΦΕΚ τ.Α΄ 167/30-9-1985 ) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 5 του 
άρθρου 12 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄ /15-2-2017)  και  του άρθρου  65 του Ν. 
3852/10. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ  

 
 Α) Εγκρίνει την απασχόληση , νέων σπουδαστών του ΟΑΕΔ των ΕΠΑ.Σ. 
Μαθητείας Ελευσίνας και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ 
Μεγάρων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, που επιθυμούν να κάνουν 
την πρακτική τους άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων, ο αριθμός των οποίων δεν θα 
ξεπεράσει τους τριάντα τρεις (33) {192 εργαζόμενοι εξαρτημένης εργασίας Χ 17% 
= 32.64} 

Για την μισθοδοσία των ασκούμενων σπουδαστών , στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έχει προβλεφθεί πίστωση η οποία θα βαρύνει 
τους  κάτωθι Κ.Α. : 
10.6041.0004 όπου έχει εγγραφεί ποσό  77,000,00 Ευρώ και   
10.6054.0004 όπου έχει εγγραφεί ποσό 29,300,00 Ευρώ .  

Επίσης, αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2018 και οικονομικού έτους 2019 
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμ. 128/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Δήμας Ιωάννης Ρήγα Ελένη 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
Ο Πρόεδρος της  Καράμπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος Δημήτριος Κόττας Βασίλειος 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


