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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                Από το πρακτικό της  7 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 170/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης στους καταρτιζόµενους που επιµορφώθηκαν στο 
πρόγραµµα µε τίτλο: «Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2011.  

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5861/3-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη.  
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν, οι κκ. Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 
και Μανωλόπουλος Βασίλειος πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα 
ακόλουθα: 

Α. την υπ΄αρθ. πρωτ. Β106088/15-2-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού µε θέµα «Πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2011». 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους «Γενικούς όρους» αυτής και συγκεκριµένα στην παράγραφο 
11, για τα προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας εντός ή εκτός 
ορίων νοµού που εργάζεται ο καταρτιζόµενος η καταβολή ωριαίας αµοιβής είναι υποχρεωτική και 
ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ΕΥΡΩ ανά ώρα κατάρτισης, ποσό στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονται οι εισφορές των εργαζοµένων. Επιπλέον αναφέρεται ότι η καταβολή της 
ωριαίας αµοιβής αποτελεί µέρος των συνολικών εξόδων του προγράµµατος και πρέπει να γίνεται 
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µε την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράµµατος και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της 
αίτησης αποπληρωµής στο Πληροφορικό Σύστηµα του ΛΑΕΚ.  

Β. την Α∆Σ 357/21.11.11 µε θέµα «Υποβολή αιτήµατος στον ΟΑΕ∆ προς αξιοποίηση των 
αδιάθετων πόρων του λογαριασµού απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης (Λ.Α.Ε.Κ.) 
έτους 2010-2011 για εκπαιδευτικά προγράµµατα και αναµόρφωση προϋπολογισµού. Ορισµός 
υπευθύνου ΛΑΕΚ». Στην απόφαση αυτή µεταξύ άλλων εγκρίνεται η υποβολή αίτησης στο ΟΑΕ∆ 
για την υλοποίηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων, αλλά και εγκρίνεται η 
συµµετοχή υπαλλήλων και στελεχών του ∆ήµου µε εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, σε εκπαιδευτικά προγράµµατα ένα εκ των οποίων είναι και το πρόγραµµα «Υγιεινή και 
Ασφάλεια στην Εργασία» το οποίο και υλοποιήθηκε, ενώ τέλος αναµορφώνει τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου δηµιουργώντας νέο κωδικό Κ.Α. εσόδου όπου θα εισαχθούν τα έσοδα του ΟΑΕ∆ υπέρ 
ΛΑΕΚ καθώς και νέο κωδικό Κ.Α. εξόδου για τις δαπάνες του έργου επαγγελµατικής κατάρτισης 
εργαζοµένων. 

Γ. την υλοποίηση του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%/2011 µε αντικείµενο κατάρτισης «Κατάρτιση 
στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία», το οποίο πραγµατοποιήθηκε από την 07/12/2011 έως 
την 14/12/2011 στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σύµφωνα µε την υπ΄ αρθ. 1798/06-12-11 απόφαση ∆ηµάρχου 
και το οποίο παρακολούθησαν κατόπιν υποβολής αίτησής τους 10 εργαζόµενοι του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης παρακολουθώντας συνολικά 284 διδακτικές ώρες.  

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 της σχετικής εγκυκλίου Β106088/15-2-11 του 
Υπουργείου Εργασίας &  Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού και πιο συγκεκριµένα στο πεδίο 15, οι απουσίες κάθε καταρτιζόµενου δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν δηλωθεί. Γι΄ αυτό το λόγο 
αποζηµίωση δικαιούνται µόνο 9 εργαζόµενοι και για 270 διδακτικές ώρες συνολικά. 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Καταβολή αποζηµίωσης ύψους 5€ ανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των 5€ συµπεριλαµβάνονται 
οι εισφορές των εργαζοµένων σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο.  

Σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα απουσιολόγια του Ο.Α.Ε.∆., οι εργαζόµενοι που επιµορφώθηκαν στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο κατάρτισης και οι ώρες κατάρτισής τους, ανά εργαζόµενο, είναι οι 
ακόλουθες: 

/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μικτό ποσό αποζηµίωσης (€) 

1 Κοσµά Αλεξάνδρα 30 30Ω Χ 5€ =150 

2 Γιαπαλή Αικατερίνη 30 30Ω Χ 5€ =150 

3 Τσουµπέκης Κυριάκος 30 30Ω Χ 5€ =150 

4 Αλεξίου Χαρίλαος 30 30Ω Χ 5€ =150 

5 Καζαντζής Γεώργιος 30 30Ω Χ 5€ =150 

6 Αναγνώστου Γεώργιος 30 30Ω Χ 5€ =150 

7 Μπόνου Ιωάννα 30 30Ω Χ 5€ =150 

8 Κοκαλά Φωτεινή 30 30Ω Χ 5€ =150 
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9 Ξόλιας Γεώργιος 30 30Ω Χ 5€ =150 

Σύνολο: 1.350,00 Μικτά 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 357/2011 απόφαση ∆.Σ.   
 
                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει την  καταβολή αποζηµίωσης ύψους 5€ ανά ώρα κατάρτισης για τους παρακάτω 
αναφερόµενους (ως ο σχετικός πίνακας). Στο ποσό των 5€ συµπεριλαµβάνονται οι εισφορές των 
εργαζοµένων σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο. Το συνολικά απαιτούµενο ποσό ύψους 
1.350,00€ θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6142.05 προϋπολογισµού έτους 2012 όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη η δαπάνη του έργου  επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μικτό ποσό αποζηµίωσης (€) 

1 Κοσµά Αλεξάνδρα 30 30Ω Χ 5€ =150 

2 Γιαπαλή Αικατερίνη 30 30Ω Χ 5€ =150 

3 Τσουµπέκης Κυριάκος 30 30Ω Χ 5€ =150 

4 Αλεξίου Χαρίλαος 30 30Ω Χ 5€ =150 

5 Καζαντζής Γεώργιος 30 30Ω Χ 5€ =150 

6 Αναγνώστου Γεώργιος 30 30Ω Χ 5€ =150 

7 Μπόνου Ιωάννα 30 30Ω Χ 5€ =150 

8 Κοκαλά Φωτεινή 30 30Ω Χ 5€ =150 

9 Ξόλιας Γεώργιος 30 30Ω Χ 5€ =150 

Σύνολο: 1.350,00 Μικτά 

 

        Β).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 170/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 9 - 5 -2012                                                
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Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


