
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   119/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023, 
στον Δήμο Αμυνταίου.  

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/30-04-2022 (Β’ 2137), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 7808/05-05-2022 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 έξι (6) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Θεοδωρίδης Αβραάμ δημοτικός υπάλληλος 
για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 7ο 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 2022-2023, το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων θα 
υλοποιήσει το Μεταλυκειακό  έτος – Τάξη Μαθητείας σε διάφορες ειδικότητες για 
μαθητευόμενους και σπουδαστές των ΕΠΑ.Λ.  

Σύμφωνα με το από 6/4/2022 έγγραφο του και τα συνημμένα σε αυτό παραρτήματα 1, 
2 και 3, στα οποία αναλύονται όλα τα γενικά και ειδικά θέματα που διέπουν τη μαθητεία 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πρότασης για εισήγηση, ο Δήμος πρέπει να 
προβεί σε λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον αριθμό των 
μαθητευομένων ανά ειδικότητα καθώς και των γενικών και οικονομικών στοιχείων. 

Έπειτά από τα ανωτέρω προτείνουμε: 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΤΟΣ ΕΠΑΛ 

2022-2023 

1 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

3 

2 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
3 

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3 

 ΣΥΝΟΛΟ 9 

 
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 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 του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 
2022-2023, για συνολικό αριθμό εννέα (9) μαθητευόμενων, των παρακάτω 
ειδικοτήτων:  

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΤΟΣ ΕΠΑΛ 

2022-2023 

1 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

3 

2 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
3 

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3 

 ΣΥΝΟΛΟ 9 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις ανωτέρω ειδικότητες δύνανται να καλύπτονται από 
μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας. 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωσης, που ορίζεται στο 95% 
επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου 
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ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε 
εργασιακό χώρο». Η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη, μετά την αφαίρεση 
της επιδότησης, αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης 
Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας και περιλαμβάνει 
μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται 
για της ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας όπως αυτές 
ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάκη 
μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να 
καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. 
Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή 
δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). 

Από την πρώτη μέρα 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. 4 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020, όπως ισχύει. Οι εισφορές θα 
υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις 
εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο 
ποσό των 64.692,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον Κωδικό 10.6041.000 (Αριθ. 
572/2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης – ΑΔΑ: ΨΕΑΑΩΨΛ-
Θ3Υ), ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό 16.978,80 ευρώ και 
θα βαρύνουν τον Κωδικό 10.6054.002 του σκέλους των εξόδων του 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ή και του επόμενου έτους, (Αριθ. 573/2022 
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης – ΑΔΑ: 9ΦΑΝΩΨΛ-8Χ6). 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 119/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.                                                                                            
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.  
                                                                                           5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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