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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 16ο
«Έγκριση  καθορισμού   αριθμού
μαθητευομένων  Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης  και  Kατάρτισης
(Μεταλυκειακό  Έτος  –  Τάξη
Μαθητείας  ΕΠΑΛ,  Μαθητεία  ΕΠΑΣ)
για απασχόληση στην Περιφερειακή
Ενότητα  Ημαθίας  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  κατά  το
σχολικό  έτος  2019-2020  και  2020-
2021  (σε  περίπτωση  απασχόλησης
ΕΠΑ.Σ.).»

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/10-06-2019
Αριθμ. Απόφασης 108/2018

 Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  10  Ιουνίου  2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  353263(422)/04-06-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 4 Ιουνίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  αποχώρησε  πριν  τη
ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
12. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
13. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
14. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
19. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
20. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
15. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
17. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
18. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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21. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
22. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
23. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
24. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
25. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
27. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  προσήλθε  πριν  τη
ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
31. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
32. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
33. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
34. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
36. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΝΙΟΒΗ  αποχώρησε
πριν  τη  ψήφιση  του  6ου  θέματος  ημερήσιας
διάταξης.
38. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
40. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
41. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
42. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
45. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
46. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
47. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ προσήλθε  πριν  τη  ψήφιση  του
15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
50. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
51. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
52. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

       Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα Παρασκευή Πατουλίδου  και  οι  Αντιπεριφερειάρχες  των Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ.
Ιωάννης Γιώργος.

   Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  της  Π.Ε.  Πιερίας  κα  Σοφία
Μαυρίδου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της συνεδρίασης συζητήθηκαν ως εξής : 1Ε.Η.Δ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 23 και 24. Για τα θέματα υπ. αρ. 9 και 13 αναβλήθηκε η
συζήτηση.
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     Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση καθορισμού
αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Kατάρτισης (Μεταλυκειακό
Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχόληση στην Περιφερειακή
Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2019-
2020 και 2020-2021 (σε περίπτωση απασχόλησης ΕΠΑ.Σ.).»   και  έδωσε το λόγο στον
αρμόδιο  εισηγητή  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου  την  αριθμ.  πρωτ.  οικ.
286484(2610)/08-05-2019 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης της
Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης”,  όπως  τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. 30110(385)/27-01-2017 απόφαση περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών
μονάδων της Π.Κ.Μ. στους Αντιπεριφερειάρχες ….» (ΦΕΚ 390/Β/10-02-2017).  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) “Πρωτοβάθμια
– Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλπ. διατάξεις”, σύμφωνα με τις οποίες “....οι φορείς του δημοσίου
τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982, δύνανται να απασχολούν
μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., των τεχνικών και επαγγελματικών
σχολών  και  των  σχολών  εναλλασσόμενης  εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  &
Θρησκευμάτων,  για  την  πρακτική  τους  άσκηση,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  εκπαίδευσης.  Η
απασχόληση των μαθητών μπορεί να διαρκεί όσο και ο χρόνος μαθητείας ή φοίτησής τους. Με
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων για τις
σχολές αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται με γνώμη των Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.  και του οικείου φορέα,
ορίζεται ο αριθμός των μαθητών που θα απασχοληθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος, ανάλογα
με τις δυνατότητες του κάθε φορέα για την παροχή πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.”
4. Την υπ' αριθμ. Φ7/35243/Δ4/13-03-2019 ΚΥΑ Οικονομίας και Ανάπτυξης – Παιδείας, Έρευνας
και  Θρησκευμάτων  –  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  –  Υγείας
(ΦΕΚ. 866/τ.Β΄/13.03.2019), με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-09-2018
όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ. 4191/τ.Β'/24.09.2018). στην οποία αναφέρεται ότι:
5. «Το  ποσοστό  της  αποζημίωσης  των  μαθητευόμενων  του  ”Μεταλυκειακού  Έτους-Τάξης
Μαθητείας”  ορίζεται  στο  εβδομήντα  πέντε  τοις  εκατό  (75%)  επί  του  νόμιμου  νομοθετημένου
κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για τους μαθητευόμενους
ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο». 
6. «Το  ποσό  της  επιδότησης  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  ορίζεται  στα  16,54€   για  κάθε  ημέρα  του
“Προγράμματος  Μαθητείας  στο  χώρο εργασίας”  η  όπως αυτό  διαμορφώνεται  από το  αρμόδιο
Υπουργείο.
7. «Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το
προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Αστικού Κώδικα.
8. Το Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας (ΦΕΚ 491/τ.Β’/20.02.2017).
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 53781/Υ1/05.04.2019 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα
ΕΠΑΛ και  ΙΕΚ  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  &  Θρησκευμάτων  και  στις  ΕΠΑΣ και  ΙΕΚ
Ο.Α.Ε.Δ.
10. Ότι κατά το σχολικό έτος 2019-2020, 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.) αρμοδιότητάς  τους.
11. Ότι  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 την 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. Η Μαθητεία
ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και με τη συμπλήρωση
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156 ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής
άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.
12. Ότι  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.
13. Ότι 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.
14. Ότι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου
νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου 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  5,24€ ανά ημέρα
μαθητείας. 
15. Ότι από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και
σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  Πρωτ.  428/514749/18-04-2018  Νο.19  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  –  Ενιαίος  Φορέας  Κοινωνικής
Αφάλισης, 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.
16. Ότι σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις Μαθητείας δε μπορούν να καλυφθούν από τη
συγκεκριμένη  εκπαιδευτική  δομή  δύναται,  να  καλύπτονται  από  μαθητευόμενους  αντίστοιχης
ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.
17. Την  αριθ.  πρωτ.283548(2597)/07-05-2019  βεβαίωση  Ύπαρξης  Πίστωσης  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Υποδιεύθυνσης  Οικονομικού-
Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Ημαθίας.
18. Και  επειδή  θεωρούμε  ότι  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας πρέπει να συμβάλλει 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 ,

Εισηγούμαστε

Την ένταξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας στους φορείς
που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2019-2020, για :

- έναν  (1)  μαθητευόμενο  της  ειδικότητας   Υπαλλήλων  Διοίκησης  και  Οικονομικών
Υπηρεσιών εκπαιδευτικής δομής  ΕΠΑ.Λ

- έναν  (1)  μαθητευόμενο  της  ειδικότητας   Υπαλλήλων  Διοικητικών  Καθηκόντων
εκπαιδευτικής δομής  ΕΠΑ.Σ

 Σε  περίπτωση  που  η  προσφερόμενη  θέση  Μαθητείας  δε  μπορεί  να  καλυφθεί  από  τη
συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή δύναται να καλύπτεται από μαθητευόμενους αντίστοιχης
ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής ή άλλης ειδικότητας ίδιας εκπαιδευτικής δομής.

 Το  ποσό  αποζημίωσης  των  μαθητευόμενων  ορίζεται  στο  75%  επί  του  νομίμου
νομοθετημένου κατώτατου ορίου ημερομισθίου 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 5,24 € ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό
της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως
από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέα
που τους απασχολεί.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 
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 Για  τις  ημέρες  κανονικής  άδειας,  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο που ανέρχεται στο ποσό
των 21,78€ ανά ημέρα κανονικής άδειας, 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  έτος  2019
εκτιμώνται στο ποσό των 1.500,00€  και θα βαρύνει τον κωδικό 0721.0385 ενώ οι εργοδοτικές
εισφορές εκτιμώνται στο ποσόν των 1.000,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό 0721.0291 του σκέλους
των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Και στους δύο κωδικούς έχουν προβλεφθεί οι
ανάλογες πιστώσεις.

Η εγγραφή ανάλογων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης στους προϋπολογισμούς 
των επομένων οικονομικών ετών, θα πραγματοποιηθεί μετά από την έγκριση αρμοδίως του 
αριθμού μαθητών και μετά από επαναπροσδιορισμό των ποσών στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. ».

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει  την  ένταξη  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακή  Ενότητα
Ημαθίας  στους  φορείς  που  μετέχουν  στην  υλοποίηση  της  μαθητείας  του  σχολικού  έτους
2019-2020, για :

- έναν  (1)  μαθητευόμενο  της  ειδικότητας   Υπαλλήλων  Διοίκησης  και  Οικονομικών
Υπηρεσιών εκπαιδευτικής δομής  ΕΠΑ.Λ.

- έναν  (1)  μαθητευόμενο  της  ειδικότητας   Υπαλλήλων  Διοικητικών  Καθηκόντων
εκπαιδευτικής δομής  ΕΠΑ.Σ

 Σε περίπτωση που η προσφερόμενη θέση Μαθητείας δε μπορεί να καλυφθεί από τη
συγκεκριμένη  εκπαιδευτική  δομή  δύναται  να  καλύπτεται  από  μαθητευόμενους
αντίστοιχης  ειδικότητας  άλλης  εκπαιδευτικής  δομής  ή  άλλης  ειδικότητας  ίδιας
εκπαιδευτικής δομής.

 Το  ποσό  αποζημίωσης  των  μαθητευόμενων  ορίζεται  στο  75%  επί  του  νομίμου
νομοθετημένου  κατώτατου  ορίου  ημερομισθίου  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 5,24 € ανά
ημέρα  μαθητείας.  Το  ποσό  της  αποζημίωσης  καθώς  και  οι  νόμιμες  ασφαλιστικές
εισφορές  θα  καταβάλλονται  μηνιαίως  από την  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέα που τους απασχολεί.

 Για τις ημέρες κανονικής άδειας, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας θα καταβάλλει  ολόκληρο το ημερομίσθιο  που ανέρχεται στο
ποσό των 21,78€ ανά ημέρα κανονικής άδειας, 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.
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Η δαπάνη για  την  αποζημίωση των  παραπάνω μαθητευόμενων για  το  έτος  2019
εκτιμώνται στο ποσό των 1.500,00€  και θα βαρύνει τον κωδικό 0721.0385 ενώ οι εργοδοτικές
εισφορές εκτιμώνται στο ποσόν των 1.000,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό 0721.0291 του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Και στους δύο κωδικούς έχουν
προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις.

Η  εγγραφή  ανάλογων  πιστώσεων  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  στους
προϋπολογισμούς  των  επομένων  οικονομικών  ετών,  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  από  την
έγκριση  αρμοδίως  του  αριθμού  μαθητών  και  μετά  από  επαναπροσδιορισμό  των  ποσών
στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. 

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

               
     
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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