ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης/09-07-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 73/2020
Καθορισμός
αριθμού
μαθητευόμενων
Επαγγελματικής
ΘΕΜΑ: Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στο Δήμο Βελβεντού κατά την περίοδο 2020-2021.
Στο Βελβεντό, στις 9 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 20:30, τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς
συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την με αριθμ. 18318/13-03-2020
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1692/0207-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία
είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:
Κατά την περίοδο 2020-2021, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από
κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν
Προγράμματα
Μαθητείας
συνολικά
για
τους
μαθητευόμενους
και
καταρτιζόμενους των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.
– ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.
α) Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια περίπου 9 μηνών και
περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα,
που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο
χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα,
επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. Η μαθητεία
ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και 156
ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών
κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος
β) 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 ημέρες την εβδομάδα για 6
ώρες την ημέρα.
γ) 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 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
και συγκεκριμένα:
1. Για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ: Η με αριθμ.
Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 (ΦΕΚ Β’ 3892) ΚΥΑ όπως ισχύει.
2. Για τη μαθητεία στις Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ: Η με αριθ. 14918/267/0904-2020 (ΦΕΚ Β’ 1463) ΚΥΑ καθώς και η με αριθ. 17008/307/2019 (ΦΕΚ Β’ 1340)
ΚΥΑ (αναφορικά με τους όρους υλοποίησης).
3. Για τη μαθητεία στα ΙΕΚ: Η με αριθ. Κ1/118932/2017 (ΦΕΚ Β’2440) ΚΥΑ όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Κ1/85151/2019 (ΦΕΚ Β’2117) όμοιά της.
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 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με το αριθμ. Φ.15/6.883/2306-2020 έγγραφό της και ύστερα από το με αριθμ. 77324/Υ1/19-06-2020
165494/ΓΔ4/22-10-2019 έγγραφο-πρόσκληση των Υπουργών Παιδείας &
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Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ενημερώνει για τον θεσμό της μαθητείας και επισημαίνει, ότι για τους φορείς του
Δημοσίου Τομέα που επιθυμούν θέσεις μαθητείας, απαιτείται Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την
περίοδο 2020-2021, ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020.
Επειδή θεωρούμε, ότι ο Δήμος μας 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
εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στον Δήμο μας,
παρακαλούμε το Σώμα να πάρει απόφαση ένταξης του Δήμου Βελβεντού στους
φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 20202021, για συνολικό αριθμό επτά (7) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ
2021-2020

ΕΠΑΛ Σερβίων

1

ΕΠΑΛ Σερβίων

2

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων
Υπολογιστών

ΕΠΑΛ Σερβίων

2

ΕΠΑΣ Κοζάνης

1

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΕΠΑΛ Κοζάνης

1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων
Βοηθός Νοσηλευτή

ΣΥΝΟΛΟ

7

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τους
κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου Βελβεντού,
οικονομικού έτους 2020:
α. Κ.Α. 10.6041.04, πίστωση ποσού 7.000,00 με τίτλο «Αποδοχές ασκούμενων
μαθητών».
β. Κ.Α. 10.6054.04, πίστωση ποσού 5.500,00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
ασκούμενων μαθητών».
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση καθώς και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
2. Την αριθμ. οικ. 14918/267/09-04-2020 (ΦΕΚ 16-04-2020/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική
Απόφαση Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ανάπτυξης και Επενδύσεων
– Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Βελβεντού στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν
στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2020-2021, για συνολικό αριθμό
επτά (7) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛ.
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΜΗ
ΕΤΟΥΣ 2021-2020
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
1 Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
ΕΠΑΛ Σερβίων
1
Δικτύων
2 Βοηθός Νοσηλευτή
ΕΠΑΛ Σερβίων
2
3
4
5

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων
Υπολογιστών

ΕΠΑΛ Σερβίων

2

ΕΠΑΣ Κοζάνης

1

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΕΠΑΛ Κοζάνης

1

ΣΥΝΟΛΟ

7
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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 και συγκεκριμένα:
1. Για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ: Η με αριθμ.
Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 (ΦΕΚ Β’ 3892) ΚΥΑ όπως ισχύει.
2. Για τη μαθητεία στις Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ: Η με αριθ. 14918/267 (ΦΕΚ
Β’ 1463) ΚΥΑ καθώς και η με αριθ. 17008/307/2019 (ΦΕΚ Β’ 1340) ΚΥΑ
(αναφορικά με τους όρους υλοποίησης).
3. Για τη μαθητεία στα ΙΕΚ: Η με αριθ. Κ1/118932/2017 (ΦΕΚ Β’ 2440) ΚΥΑ όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Κ1/85151/2019 (ΦΕΚ Β’2117) όμοιά της.
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 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με το αριθμ.
Φ.15/6.883/23-06-2020 έγγραφό της και ύστερα από το αριθμ. 77324/Υ1/19-062020 165494/ΓΔ4/22-10-2019 έγγραφο-πρόσκληση των Υπουργών Παιδείας &
Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ενημερώνει για τον θεσμό της μαθητείας και επισημαίνει ότι για τους φορείς του
Δημοσίου Τομέα που επιθυμούν θέσεις μαθητείας, απαιτείται Απόφαση του Δ.Σ. Ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
απαραίτητων δικαιολογητικών για την
περίοδο 2020-2021, ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό
των 7.00,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041.04, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 5.500,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6054.04, του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού, οικονομικού
έτους 2020. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 10 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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