
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 39/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-2-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και 
να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξη 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ στον  ∆ήµο Εορδαίας κατά το σχολικό έτος 2019-20.  
………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. Κων/νος Μιχος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Το µέλος Α.Τερζοπουλου δήλωσε κώλυµα και στην θέση της κληθηκε ο αναπ. Κων/νος Μιχος 

   Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών  την εισήγηση 
της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών , Γρ.Ανθ/νου ∆υναµικού , στην οποία αναφέρονται τα εξής:          
«ΘΕΜΑ: " Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ στον  ∆ήµο Εορδαίας κατά το σχολικό έτος 2019-20  " 
Σχετικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε ότι έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

• Το υπ. αριθµ.491/Β/20-02-2017 ΦΕΚ  

• Το υπ΄αριθµ. 5378/Υ1/05-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµάτων. 

• Το υπ’ αριθµ. πρωτ 108/17-01-2020 έγγραφο του ΟΑΕ∆ Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. – ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Πτολεµαΐδας  
 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 ΟΑΕ∆ ανήκουν στη ∆ευτεροβάθµια 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.  
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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 ΟΑΕ∆ 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/∆4/19-9-2018 όπως τροποποιήθηκε µε τη Φ7/35243/∆4/6-3-2019).   
Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος 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:  
Για την ένταξη του ∆ήµου Εορδαίας στους φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού 
έτους 2019-2020, για συνολικό αριθµό δύο (2) µαθητευόµενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

(ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ 

ΑΡ.ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. 
ΕΤΟΣ 

2019-20 

1 
Τεχνιτών Μηχανών & 

Συστηµάτων 
Αυτοκινήτων 

ΕΠΑ.Σ 2 

 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/∆4/19-9-2018 
όπως τροποποιήθηκε µε τη Φ7/35243/∆4/6-3-2019). 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. 

Ως εκ τούτου προτείνω η Οικονοµική Επιτροπή : 
 

Να εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Εορδαίας στους φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του 
σχολικού έτους 2019-2020, για συνολικό αριθµό δύο (2) µαθητευόµενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

(ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ 
ΑΡ.ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
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ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. 
ΕΤΟΣ 

2019-20 

1 
Τεχνιτών Μηχανών & 

Συστηµάτων Αυτοκινήτων 
ΕΠΑ.Σ 2 

 

• 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/∆4/19-9-2018 
όπως τροποποιήθηκε µε τη Φ7/35243/∆4/6-3-2019). 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 
70.6042.0002 µε τίτλο «Αποζηµίωση πρακτικά ασκούµενων σπουδαστών» µε το ποσό των 6.000,00 € και τον 
ΚΑ 70.6054.0042  «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων» µε το ποσό των 2.700,00 €.  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

 

Αριθµ. απόφ. 39/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το           
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
 2. την εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή 
 3. Το υπ. αριθµ.491/Β/20-02-2017 ΦΕΚ  
 4. Το υπ΄αριθµ. 5378/Υ1/05-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµάτων. 
 5. Το υπ’ αριθµ. πρωτ 108/17-01-2020 έγγραφο του ΟΑΕ∆ Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. – ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Πτολεµαΐδας  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Εορδαίας στους φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του 
σχολικού έτους 2019-2020, για συνολικό αριθµό δύο (2) µαθητευόµενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

(ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ 

ΑΡ.ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. 
ΕΤΟΣ 

2019-20 

1 
Τεχνιτών Μηχανών & 

Συστηµάτων Αυτοκινήτων 
ΕΠΑ.Σ 2 
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• 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/∆4/19-9-2018 
όπως τροποποιήθηκε µε τη Φ7/35243/∆4/6-3-2019). 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 
70.6042.0002 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 αύξοντα αριθµό 39/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Κων/νος Μιχος 
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  

 

ΑΔΑ: ΨΤΒΦΩΡ6-Ι4Β
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