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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 27ης/24-08-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 117/2021 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη 

Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Βελβεντού με 

Α.Φ.Μ. 996877610 κατά την περίοδο 2021-2022. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2583/19-

8-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το 6ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα με την αριθμ. ΦΒ7/8794/Κ3/19-07-2021 Πρόσκληση,  κατά την 

περίοδο 2021-2022, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εφαρμόσει 

Πρόγραμμα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη 

Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο την ενίσχυση των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και την διευκόλυνση των αποφοίτων να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας. 

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., 

ηλικίας από δεκαοκτώ (18) ετών και άνω, έχει διάρκεια περίπου 11 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 32 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 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί 

του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη 

σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο».  
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Επειδή θεωρούμε, ότι ο Δήμος Βελβεντού 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 η Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση για την ένταξη του Δήμου 

Βελβεντού στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – 

Τάξη Μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022,  για συνολικό αριθμό έξι (6) 

μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ.  ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ.Λ.2021-2022 

1 
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων και Δικτύων 
1 

2 Βοηθός Νοσηλευτή 1 

3 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 3 

4 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 6 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο 

ποσό των 1.986,48 € [(27,59Χ12 ημέρες κανονικής άδειας) Χ 6 μαθητευόμενοι] και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041.04, με τίτλο «Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των 

επαγγελματικών σχολών», ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 

5.232,24 € [(5,14€ + 0,45€) x 156 ημέρες παρουσίας Χ 6  μαθητευόμενοι] και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 10.6054.04, με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών 

(ΜΑΘΗΤΕΙΑ).  

Για το έτος 2021: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Βεβαίωση δέσμευσης 

πίστωσης, ποσού 800,00 €, με ΑΔΑ:ΨΝΚΚ46ΜΓΗΖ-ΤΙΧ, για δαπάνη αποζημίωσης των 

ασκούμενων μαθητών και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Βεβαίωση δέσμευσης 

πίστωσης, ποσού 2.100,00 € με ΑΔΑ: ΩΘΒ146ΜΓΗΖ-Α91, για ασφαλιστικές εισφορές 

των μαθητευόμενων. 

Για το έτος 2022: Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) 

ποσού 1.200,00 €, με ΑΔΑ:ΨΝΚΚ46ΜΓΗΖ-ΤΙΧ, για δαπάνη αποζημίωσης των 

ασκούμενων μαθητών και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) ποσού 

3.200,00 € με ΑΔΑ: ΩΘΒ146ΜΓΗΖ-Α91, για ασφαλιστικές εισφορές των 

μαθητευόμενων. 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να 

καλυφθούν από τις ανωτέρω ειδικότητες δύνανται να καλύπτονται από 

μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας. 
Το αίτημα του Δήμου για  διάθεση θέσεων μαθητείας περιόδου 2021-2022 

γίνεται με ηλεκτρονική καταχώρηση σε ειδική εφαρμογή του Πληροφοριακού 

Συστήματος  Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2021. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τη λήψη σχετικής απόφασης.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 

στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις : 

  του άρθρου 72 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/A’), 

 των άρθρων 35- 40 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/21-12-2020/τ.Α΄) 

2. Την αριθμ. πρωτ. ΦΒ7/8794/Κ3/19-07-2021 Πρόσκληση του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – 

Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κατά την περίοδο 

2021-2022. 

3. Το αριθμ. πρωτ. Φ.15/4.545/21-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Βελβεντού με Α.Φ.Μ. 996877610 στους φορείς 

που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας έτους της 

μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022, για συνολικό αριθμό έξι (6) 

μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων : 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ.  ΕΤΟΣ 

ΕΠΑ.Λ.2021-2022 

1 
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων και Δικτύων 
1 

2 Βοηθός Νοσηλευτή 1 

3 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 3 

4 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 6 

Για το έτος 2021: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Βεβαίωση δέσμευσης 

πίστωσης, ποσού 800,00 €, με ΑΔΑ:ΨΝΚΚ46ΜΓΗΖ-ΤΙΧ, για δαπάνη αποζημίωσης των 

ασκούμενων μαθητών και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Βεβαίωση δέσμευσης 

πίστωσης, ποσού 2.100,00 € με ΑΔΑ: ΩΘΒ146ΜΓΗΖ-Α91, για ασφαλιστικές εισφορές 

των μαθητευόμενων. 

Για το έτος 2022: Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) 

ποσού 1.200,00 €, με ΑΔΑ:ΨΝΚΚ46ΜΓΗΖ-ΤΙΧ, για δαπάνη αποζημίωσης των 

ασκούμενων μαθητών και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) ποσού 

3.200,00 € με ΑΔΑ: ΩΘΒ146ΜΓΗΖ-Α91, για ασφαλιστικές εισφορές των 

μαθητευόμενων. 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να 

καλυφθούν από τις ανωτέρω ειδικότητες δύνανται να καλύπτονται από 

μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας. 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί 

του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη 

σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Από αυτό το 

ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης 

αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί επιδότησης μαθητευόμενων 

Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας.  

Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ο Δήμος 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. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4763/2020, όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται 

στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του 

Ε.Φ.Κ.Α.  

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο 

ποσό των 1.986,48 € [(27,59Χ12 ημέρες κανονικής άδειας) Χ 6 μαθητευόμενοι] και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041.04, με τίτλο «Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των 

επαγγελματικών σχολών», ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 

5.232,24 € [(5,14€ + 0,45€) x 156 ημέρες παρουσίας Χ 6  μαθητευόμενοι] και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 10.6054.04, με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών 

(ΜΑΘΗΤΕΙΑ).  
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 24 Αυγούστου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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