
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   265/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για το 
σχολικό έτος 2021-2022, στον Δήμο Αμυνταίου.  

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:30π.μ., το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, 
και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 55400/12-09-2021 (Β’ 4206), 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13686/14-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος                                          
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης 
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση Γραφείου Προσωπικού Δ. 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 
θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και 
σπουδαστές των δομών 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 τη εβδομάδα, που 
πραγματοποιούνται στο σχολείο και, παράλληλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο 
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εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, 
επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. Η μαθητεία ολοκληρώνεται με την 
συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και με την συμπλήρωση 156 
ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών 
κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος 

β) Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη 
Δευτεροβάθμια 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, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους 
τύπους εκπαιδευτικών δομών.  

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του 
νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου 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 
αναφέρεται στις επιμέρους Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Υλοποίησης της μαθητείας 
(Φ7/155762/Δ4/19-9-2018, ΦΕΚ 4191Β 24.09.2018, ΦΕΚ 4501Β 12.10.2018, όπως 
τροποποιήθηκε με τη Φ7/35243/Δ4/6-3-2019, ΦΕΚ 866Β 13.03.2019). 

Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος Αμυνταίου 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, παρακαλούμε η 
Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση: 

Για την ένταξη του Δήμου Αμυνταίου στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 
μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022 για συνολικό αριθμό 17 μαθητευόμενων ως 
εξής:   

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧ. 
ΕΤΟΣ 2021-2022 

1. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
(οι οποίες εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
του Δήμου Αμυνταίου) 

ΕΠΑ.Σ. ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ 8 

2. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
(οι οποίες εμπίπτουν στις 

ΕΠΑΛ 6 
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αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
του Δήμου Αμυνταίου) 

3. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
(οι οποίες εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
του Δήμου Αμυνταίου) 

ΙΕΚ 3 

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου 
νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη 
διάρκεια του Προγράμματος. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη 
μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρεται στις επιμέρους Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις Υλοποίησης της μαθητείας (Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 
3892/Β’), 14918/267 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1463/Β’) και 17008/307/2019 (ΦΕΚ 1340/Β’).  

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 τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. 

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στην ΚΥΑ Κ5/97484/05-08-2021 (ΦΕΚ 3938/26-08-2021/Β’). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συνολική δαπάνη, Κωδικοί που θα επιβαρυνθούν, 
Δέσμευση κονδυλίων, Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτη που αφορά) 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τον 
Κωδικό 10.6041.000 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν τον Κωδικό 
10.6054.002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ή και του 
επόμενου έτους. Και στους δύο Κωδικούς έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις. 

Σχετική βεβαίωση δέσμευσης πιστώσεων θα δοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Αμυνταίου, κατόπιν της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ε άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) ως 

ισχύει 
2. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού Δ. Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Αμυνταίου στους φορείς που μετέχουν στην 
υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022 για συνολικό αριθμό 
δεκαεπτά (17) μαθητευόμενων, ως εξής:  
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧ. 
ΕΤΟΣ 2021-2022 

1. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
(οι οποίες εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
του Δήμου Αμυνταίου) 

ΕΠΑ.Σ. ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ 8 

2. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
(οι οποίες εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
του Δήμου Αμυνταίου) 

ΕΠΑΛ 6 

3. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
(οι οποίες εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
του Δήμου Αμυνταίου) 

ΙΕΚ 3 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τον 
Κωδικό 10.6041.000 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν τον Κωδικό 
10.6054.002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ή 
και του επόμενου έτους. Και στους δύο Κωδικούς έχουν προβλεφθεί οι 
ανάλογες πιστώσεις. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 265/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 

 

ΑΔΑ: ΨΡΥΠΩΨΛ-Θ7Τ


		2021-09-14T12:09:03+0300
	Athens




