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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Σας γνωρίζουμε με την αριθ. 388/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η απασχόληση για πρακτική άσκηση συνολικά έξι 
(6) Μαθητών-Μαθητριών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ) και 
ειδικότερα: 
1. Δύο (2) τεχνιτών θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων 
2. Δύο (2) τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου 
3. Δύο (2) τεχνιτών φυτικής παραγωγής 

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το αριθ. 65092/24-
4-2018 έγγραφό του ζητάει από τους φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν 
πρόγραμμα Μαθητείας για το σχολικό έτος 2018-2019 να λάβουν σχετικές αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων τους κι αν έχουν ήδη λάβει, να εκδοθούν νέες, οι οποίες θα 
συνταχθούν σύμφωνα με το Παράρτημα της ως άνω Πρόσκλησης. 

Ειδικότερα στην εν λόγω Πρόσκληση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους 
μαθητευόμενους και σπουδαστές 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 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.  
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 μέρες 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, Έρευνας 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 ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα μαθητείας.  

 
Ύστερα από τα παραπάνω, 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 δύναται να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις των φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στις 
Υπηρεσίες του, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την 
τροποποίηση ή μη της αριθ. 388/2017 απόφασής του, η οποία διαμορφώνεται πλέον 
ως εξής: 

 
«Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Βέροιας στους φορείς που μετέχουν στην 
υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019, για συνολικό αριθμό εννέα 
(9) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 

 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-
ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧ. 
ΕΤΟΣ 2017-

2018 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019 

1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΑ.Σ - 2 

2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤ/ΤΟΥ 

ΕΠΑ.Σ - 1 

3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΑ.Λ - 1 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΑ.Λ - 2 

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ι.Ε.Κ. - 2 

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Ι.Ε.Κ. - 1 

ΣΥΝΟΛΟ  - 9 
 
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 ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά 
ημέρα μαθητείας. Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές 
εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από τον Δήμο Βέροιας.  

Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ο Δήμος Βέροιας 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. 
 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων για το σχολικό 
έτος 2018-2019 εκτιμάται στο ποσό των 12.570,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον 
Κωδικό 10/6041.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ενώ οι εργοδοτικές εισφορές 
εκτιμώνται στο ποσόν των 7.780,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνουν τον Κωδικό 
10/6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» του προϋπολογισμού του 
Δήμου Βέροιας τρέχοντος και επόμενου έτους. 

Και στους δύο ως άνω Κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 
έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις και ανάλογες θα προβλεφθούν για το 
επόμενο έτος, σύμφωνα με την αριθ. 13441/15-5-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας». 

 
 
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                                 
                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 


