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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 253/2021 
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 Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Μεταλυκειακό έτος – 
Τάξη µαθητείας ΕΠΑ.Λ) 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 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

7. Σπόντης ∆ηµητριος 
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 
από 20-8-2021  εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών, στην οποία  αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό έτος – Τάξη µαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο ∆ήµο Εορδαίας κατά το Σχολ. 
Έτος 2021-22».  

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΦΒ7/87494/Κ3/19-07-21  Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων για διάθεση θέσεων µαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη µαθητείας και στα ΙΕΚ του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων καθώς και στις ΕΠΑΣ και στα ΙΕΚ ΟΑΕ∆ , 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 κατά κύριο λόγο σε ενήλικες, ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω, 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 που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας στην 
Π.Ε. Κοζάνης σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Φ.15/4.558/22-07-21έγγραφο  από τη νέα σχολική χρονιά είναι οι 
ακόλουθες: 

• Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων 

• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

• Τεχνικός Οχηµάτων 

• Υπάλληλος ∆ιοίκησης & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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• Βοηθός Νοσηλευτή 

• Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 

• Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 
 Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος θα είναι έντεκα (11) µήνες και θα περιλαµβάνει αφενός µαθητεία µε 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο ισοµερώς σε 
τέσσερις (4) ηµέρες µέχρι τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα έξι (156) ηµερών συµπεριλαµβανοµένων των 
ηµερών κανονικής άδειας (12 εργάσιµες ηµέρες κανονική άδεια) και αφετέρου µαθήµατα Ειδικότητας στη 
σχολική µονάδα συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών για µία (1) ηµέρα την εβδοµάδα. 
         Θεωρώντας ότι ο θεσµός της µαθητείας ενισχύει τους αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων να 
αποκτήσουν επαγγελµατική εµπειρία, ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες και να είναι 
καλύτερα προετοιµασµένοι για την αγορά εργασίας, σας παρακαλούµε να εγκρίνετε θέσεις µαθητείας για 
τους απόφοιτους της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 
 Συγκεκριµένα προτείνεται να µαθητεύσουν για το σχολικό έτος 2019-2020 αριθµός µαθητευόµενων 
και ειδικοτήτων ως εξής: 

• Τρεις(3) Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων 

• ∆ύο (2)Τεχνικοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

• Ένας(1)Τεχνικός Οχηµάτων 

• Ένας(1) Υπάλληλος ∆ιοίκησης & Οικονοµικών Υπηρεσιών 

• ∆ύο(2) Βοηθός Νοσηλευτή 

• Έναν(1)Τεχνικό Εφαρµογών Πληροφορικής 

• ∆ύο(2) Τεχνικούς Φυτικής Παραγωγής 
 
 Το ποσοστό αποζηµίωσης των µαθητευόµενων ορίζεται στο 95% επί του νόµιµου, νοµοθετηµένου, 
κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.» 
Με την 248/2021 ΑΟΕ αποφασίστηκε η τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 προς αντιµετώπιση της 
ανωτέρω δαπάνης και πιο συγκεκριµένα : 
«Η δαπάνη για την αποζηµίωση των παραπάνω µαθητευόµενων για το έτος 2021, εκτιµάται στο ποσό των 
16.500,00 € και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 70.6041.0006 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές µαθητευόµενων 
Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ», ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιµώνται στο ποσό των  3.600,00 € και θα 
βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ». 

Τα ποσά αυτά δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2021. Για την υλοποίηση της δαπάνης θα 
πρέπει να προβούµε στην παρακάτω τροποποίηση: 

Όσον αφορά  τα έξοδα 
   

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα    
10-8-2021  

Πρόταση 
για 

τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

70.6041.0006 
Τακτικές αποδοχές µαθητευόµενων 
Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ 0,00 16.500,00 16.500,00 

70.6054.0024 ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  Λοιπές Υπηρεσίες 54.400,00 3.600,00 58.000,00 

15.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)Υπηρεσίες Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 119.000,00 -20.100,00 98.900,00 

      0,00   

 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  
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Αριθµ. Απόφ. 253/2021 

                                               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. ΦΒ7/87494/Κ3/19-07-21  Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων για 
διάθεση θέσεων µαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη µαθητείας και στα ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας 
& Θρησκευµάτων 
3. την από 20-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών 
                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Εορδαίας στους φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του 
σχολικού έτους 2021-2022 , σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΦΒ7/87494/Κ3/19-07-21  Πρόσκληση του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων. Καθορίζει τον αριθµό των µαθητευόµενων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Μεταλυκειακό έτος – Τάξη µαθητείας ΕΠΑ.Λ)  των παρακάτω ειδικοτήτων ως 
εξής: 

• Τρεις(3) Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων 

• ∆ύο (2)Τεχνικοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

• Ένας(1)Τεχνικός Οχηµάτων 

• Ένας(1) Υπάλληλος ∆ιοίκησης & Οικονοµικών Υπηρεσιών 

• ∆ύο(2) Βοηθός Νοσηλευτή 

• Έναν(1)Τεχνικό Εφαρµογών Πληροφορικής 

• ∆ύο(2) Τεχνικούς Φυτικής Παραγωγής 
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος θα είναι έντεκα (11) µήνες και θα περιλαµβάνει αφενός µαθητεία 
µε εκπαίδευση στο χώρο εργασίας διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο 
ισοµερώς σε τέσσερις (4) ηµέρες µέχρι τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα έξι (156) ηµερών 
συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών κανονικής άδειας (12 εργάσιµες ηµέρες κανονική άδεια) και αφετέρου 
µαθήµατα Ειδικότητας στη σχολική µονάδα συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών για µία (1) 
ηµέρα την εβδοµάδα. Το ποσοστό αποζηµίωσης των µαθητευόµενων ορίζεται στο 95% επί του νόµιµου, 
νοµοθετηµένου, κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη 
2. Η δαπάνη για την αποζηµίωση των παραπάνω µαθητευόµενων για το έτος 2021, εκτιµάται στο ποσό των 
16.500,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6041.0006 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές µαθητευόµενων 
Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ», ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιµώνται στο ποσό των  3.600,00 € και θα 
βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ 70.6054.0024 «ΕΦΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, σχετ. η 248/2021 ΑΟΕ. 
                              

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  253/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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