
ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ          Αριθμ. Απόφ.    88 /2020 

---------------------------------- 

 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 

Από το πρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 

Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   08-07-2020    ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  18:00   το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67   του Ν. 3852/2010  και της ΚΥΑ 3061 και 32009/23-5-20 και σύμφωνα με το άρθρο 184 

του Ν. 4635/19  

……………………………………………………………………………………………………………. 

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας & 

Θρησκευμάτων και στο  ΕΠΑ.Σ. και στα  Ι.Ε.Κ. στον  Δήμο Εορδαίας    

…………………………………………………………………………………………………………….. 

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζόπουλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 

 

1. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 

ΑΔΑ: ΩΣΩΤΩΡ6-ΨΚΣ



30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
32. Χόλμπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………………………………………………………………………… 

  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  

……………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε  με email στα μέλη του Δημοτικού του Δημοτικού 

Συμβουλίου την από 3-7-2020 έγγραφη εισήγηση της Αντιδημάρχου σχετικά με τον καθορισμό 

αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης μαθητείας ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Εορδαίας κατά το σχολικό έτος 2020-2021  

 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 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, συμπεριλαμβανόμενων των 12 

ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.    

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.  
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 όπως 
τροποποιήθηκε με τη Φ7/35243/Δ4/6-3-2019).   
Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος Εορδαίας 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 φορέων για την εκπαίδευση 
των μαθητευόμενων, παρακαλούμε την επιτροπή να πάρει απόφαση:  
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Για την ένταξη του Δήμου Εορδαίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας 

του σχολικού έτους 2020-2021, για συνολικό αριθμό  μαθητευόμενων των παρακάτω 

ειδικοτήτων: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Σ.-ΟΑΕΔ) 

ΑΡ.ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. 
ΕΤΟΣ 

2019-20 

1 
Υπαλλήλων Διοικητικών 

Καθηκόντων 
ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ 

2 

2 
Τεχνιτών 

Εργαλειομηχανών 
ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ 

1 

3 
Τεχνικών Θερμικών & 

Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 

ΕΠΑ.Σ 
3 

4 
Τεχνιτών Μεταλικών 

κατασκευών 
ΕΠΑ.Σ 

2 

5 
Τεχνιτών Μηχανών & 

Συστημάτων Αυτοκινήτων 

ΕΠΑ.Σ 3 
 

 

 

 Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης 

ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής  

 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 (Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 όπως 
τροποποιήθηκε με τη Φ7/35243/Δ4/6-3-2019). Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και 
οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από την 
επιχείρηση/φορέα που τους απασχολεί.  

 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. 

 

Προτείνει  

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Εορδαίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 

μαθητείας του σχολικού έτους 2020-2021, για συνολικό αριθμό και ειδικοτήτων όπως 

εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΔΑ: ΩΣΩΤΩΡ6-ΨΚΣ



Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Σ.-ΟΑΕΔ) 

ΑΡ.ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. 
ΕΤΟΣ 

2020-2021 

1 
Υπαλλήλων Διοικητικών 

Καθηκόντων 
ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ 

2 

2 
Τεχνιτών 

Εργαλειομηχανών 
ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ 

1 

3 
Τεχνικών Θερμικών & 

Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 

ΕΠΑ.Σ 
3 

4 
Τεχνιτών Μεταλικών 

κατασκευών 
ΕΠΑ.Σ 

2 

5 
Τεχνιτών Μηχανών & 

Συστημάτων Αυτοκινήτων 

ΕΠΑ.Σ 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 (Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 όπως 
τροποποιήθηκε με τη Φ7/35243/Δ4/6-3-2019). Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και 
οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από την 
επιχείρηση/φορέα που τους απασχολεί.  

 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. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απασχόληση των εκπαιδευόμενων μαθητριών θα 

βαρύνει  τον Κ.Α 70.6041.0002 με τίτλο «Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών» 

με το ποσό των 6.000,00 € και τον ΚΑ 70.6054.0024 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων» με 

το ποσό των 2.700,00€.  

Επειδή, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για τις σχολές αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται με γνώμη των Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 

και του οικείου φορέα, ορίζεται ο αριθμός των μαθητών που θα απασχοληθούν κατά το 

επόμενο σχολικό έτος. (παρ. 3 άρθρο 94 Ν. 1566/85) 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αφού έλαβε υπόψη: 

 Το υπ. αριθμ.491/Β/20-02-2017 ΦΕΚ  

 Το υπ΄αριθμ. φ.14/6.884/23-06-2020 έγγραφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. 

Μακεδονίας Π.Ε Κοζάνης. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ 108/17-01-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. – ΕΠΑ.Σ 

Μαθητείας Πτολεμαΐδας  

  Την υπ’ αριθμ 13529/7-7-2020  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το 

τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους 

 Τα email  των ΔΣ επί της ψηφοφορίας του εν λόγω θέματος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Εορδαίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 

μαθητείας του σχολικού έτους 2020-2021, για συνολικό αριθμό και ειδικοτήτων όπως 

εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Σ.-ΟΑΕΔ) 

ΑΡ.ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. 
ΕΤΟΣ 

2020-2021 

1 
Υπαλλήλων Διοικητικών 

Καθηκόντων 
ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ 

2 

2 
Τεχνιτών 

Εργαλειομηχανών 
ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ 

1 

3 
Τεχνικών Θερμικών & 

Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 

ΕΠΑ.Σ 
3 

4 
Τεχνιτών Μεταλικών 

κατασκευών 
ΕΠΑ.Σ 

2 

5 
Τεχνιτών Μηχανών & 

Συστημάτων Αυτοκινήτων 

ΕΠΑ.Σ 3 
 

 

 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης 

ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής. 
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Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του "Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας" 

ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου 

ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για τους μαθητευόμενους ή 

όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. 

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. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απασχόληση των εκπαιδευόμενων μαθητριών θα 

βαρύνει  τον Κ.Α 70.6041.0002 με τίτλο «Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών» 

με το ποσό των 6.000,00€ και τον ΚΑ 70.6054.0024 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων» με 

το ποσό των 2.700,00€.  

 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.88 /2020  

……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Ορφανίδης Δημήτρης 

Καϊδου Άννα 

Καρακασίδης Δημήτρης 

Λόφτσαλης Αναστάσιος 

Κεσκερίδης Χρήστος 

Αντωνιάδου Μαρία 

Τσεχελίδης Δημήτρης 

Κάλφας Παναγιώτης 

Σιδηρόπουλος Κοσμάς 

Αντωνιάδης Κυριάκος 

Πράπα Αναστασία 

Φουρκιώτης Νικόλαος 

Τερζοπούλου Ιωάννα 

Μίχος Κωνσταντίνος 

Σίσσιος Μιχάλης 

Ταϊρίδης Χρύσανθος 

Δίκας Ιωάννης 

Τσάγια Ειρήνη 
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                   Πτολεμαΐδα 

Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Τραχανάς Δημήτρης 

Μπίγγας Στέφανος 

Κωτσίδης Στέφανος 

Κοκκινίδης Ευστάθιος  

Μαυρίδου Μάρθα 

Σολαχίδου Βασιλική 

Τουρτούρης Αθανάσιος 

Μωυσιάδης Στυλιανός 

Καραβασίλης Ιωάννης 

Σπόντης Δημήτριος 

Σεβαστού  Ζαφειρούλα 

Παπαχρήστου Αναστάσιος 

Χόλμπα Αντωνία 
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