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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 252/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  29ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-8-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 17938/23-8-2021 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 τ.Β) , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕ∆ για απασχόληση στο ∆ήµο Εορδαίας, κατά 
το σχολικό έτος 2021-2022. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. Σπόντης ∆ηµήτριος 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ.20-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών, στην οποία  αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ για απασχόληση στο ∆ήµο 
Εορδαίας κατά το Σχολ. Έτος 2021-22».  
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 57684/22-07-2021  Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, καλούµαστε να αποφασίσουµε 
τον αριθµό των µαθητευόµενων οι οποίοι θα µαθητεύσουν σε δοµές του ∆ήµου Εορδαίας κατά το Σχολ. έτος 
2021-22. 
 Η µαθητεία απευθύνεται στους µαθητευόµενουςτων ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕ∆ µε στόχο την αφοµοίωση των 
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος που αποκτά ο 
µαθητευόµενος µέσα στους χώρους εργασίας, αναβαθµίζοντας τα επαγγελµατικά τους προσόντα.     
              Τα τµήµατα και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕ∆ στην Πτολεµαϊδα από τη νέα σχολική χρονιά 
είναι οι ακόλουθες: 

• Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 

• Κοµµωτικής Τέχνης 

• Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 

• Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

• Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 

• Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτων 
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• Υπαλλήλων ∆ιοικητικών καθηκόντων 

• Βοηθών Φαρµακείου 
 
 Η φοίτηση διαρκεί για 2 σχολικά έτη, οι µαθητές παρακολουθούν θεωρητικά & εργαστηριακά µαθήµατα στην 
ΕΠΑ.Σ (για πρωινό και 4 απογεύµατα0και παράλληλα (για 4 ηµέρες την εβδοµάδα τουλάχιστον)ασκούνται 
πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους. Το ισχύον ηµερήσιο πρόγραµµα εργασίας είναι 
έξι(6)ώρες. Σε περίπτωση τετραήµερης ή πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι 
(24) ή (30) αντίστοιχα. Συµψηφισµός στις ώρες εργασίας των υπόλοιπων ηµερών δεν γίνεται και δεν 
επιδοτείται σε καµία περίπτωση ηµέρα κατά την οποία δεν πραγµατοποιείται Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία. 
Αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη(29,04€) 
         Θεωρώντας ότι ο θεσµός της µαθητείας ενισχύει τους αποφοίτους στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους 
αλλά και  να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για την αγορά εργασίας, σας παρακαλούµε να εγκρίνετε 
θέσεις µαθητείας για τους µαθητευόµενους ΕΠΑ.Σ. Μαθητεία ΟΑΕ∆.ως ακολούθως 
  

• ∆ύο(2) Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

• Ένας(1)Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 

• ∆ύο(2)Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτων» 
Από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας , εκδόθηκε η υπ’αριθµ 17963/22-8-2021 
βεβαίωση πίστωσης στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Από το Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου Εορδαίας βεβαιώνεται ότι, η υπηρεσία µας θα εγγράψει πίστωση στον 
Π/Υ του οικονοµικού έτους 2021 και για τα επόµενα έτη στους αντίστοιχους κωδικούς για την αποζηµίωση 
των µαθητευόµενων στο Πρόγραµµα ΟΑΕ∆ «Μαθητεία σε όλες τις επαγγελµατικές σχολές ΕΠΑΣ» και 
συγκεκριµένα: στους κωδικούς 70.6041.0002 τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων το κόστος ανέρχεται 
στις 3.000 ευρώ και 70.6054.0024 για εργοδοτικές εισφορές το κόστος ανέρχεται στα 1.600 ευρώ καθώς 
επίσης και την πολυετή δέσµευση δαπανών για το κόστος µαθητείας ΕΠΑΣ.   

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

  5 ΑΤΟΜΑ  70.6041.0002 3.000 € 

    70.6054.0024 1.600 € 

ΣΥΝΟΛΟ     4.600 € 

Επίσης εκδόθηκαν η υπ’αριθµ 777/17978/2021 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης καθώς και η υπ’αριθµ 
11/2021 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης πολυετών δαπανών στους προαναφερόµενους ΚΑ. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

Αριθµ. Απόφ. 252/2021 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’ αριθµ. 57684/22-07-2021  Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
3. την από 20-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών 
4. την υπ’αριθµ 777/17978/2021 ΑΑΥ & την υπ’αριθµ 11/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών 
δαπανών 
                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Εορδαίας στους φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του 
σχολικού έτους 2021-2022 , για συνολικό αριθµό πέντε (5) µαθητευόµενων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆, 
των παρακάτω ειδικοτήτων:   
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• ∆ύο(2) Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

• Ένας(1)Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 

• ∆ύο(2)Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτων 
Το ποσό αποζηµίωσης των µαθητευοµένων ορίζεται στο 75% επί του νοµίµου νοµοθετηµένου κατώτατου 
ορίου του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος.  

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. 
 
2. Η δαπάνη για την αποζηµίωση των παραπάνω µαθητευόµενων εκτιµάται στο ποσό των 3.000,00 € και θα 
βαρύνει  τον Κ.Α 70.6041.0002 , ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιµώνται στο ποσό  των 1.600,00 € και θα 
βαρύνουν  τον Κ.Α 70.6054.0024 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού 2021 και θα εγγράψει 
πίστωση στον Π/Υ του οικονοµικού έτους 2022 στους αντίστοιχους κωδικούς, σχετικές η υπ’αριθµ 
777/17978/2021 ΑΑΥ & η υπ’αριθµ 11/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών. 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  252/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης  

        6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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