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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.09.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  10312 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

184/2021 
από το πρακτικό της 20ης / 13.09.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1ο : Καθορισμό του αριθμού των απασχολούμενων μαθητευόμενων του προγράμματος μάθησης σε 

εργασιακό χώρο του μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022 

και 2022-2023. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 13.09.2021, ώρα 12:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψης (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  10201/09.09.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 09.09.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  της 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 1ο : Καθορισμό του αριθμού των απασχολούμενων μαθητευόμενων του προγράμματος μάθησης σε 

εργασιακό χώρο του μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022 

και 2022-2023. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 35 του Ν.4763/20: 

«2. Το Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική 

κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις 

πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. . 

3. Στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει: 

α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της 

συνολικής διάρκειας και 

β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ή 

σε Ε.Κ. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας έχει το ΕΠΑ.Λ.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4763/20: 

«2.Στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται: 

[…] β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα, ως εξής: 

βα) Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ του 

μαθητευόμενου και του εργοδότη, φορέα του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 

143), φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της 

οικείας σχολικής μονάδας. 

ββ) Η σύμβαση μαθητείας δύναται να: 

i)καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον αρμόδιο 

Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., 

ii)διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ύστερα από γραπτή εισήγηση του διδάσκοντα επόπτη, εφόσον ο 

εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη σύμβαση, 

iii)διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., εφόσον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των 

μαθητευομένων, 

iv)διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση πτώχευσης με έγκαιρη ενημέρωση του ΕΠΑ.Λ., ώστε να 

διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ανεύρεση άλλου εργοδότη για τον μαθητευόμενο. 

βγ) Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις, που απαιτούνται πριν την έναρξη της 

μαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται 

δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης. 

3.Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των 

μαθητευομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος στα Σ.Ε. των Ε.ΠΑ.Λ., 

στα Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση 

ασφάλισή τους. 

4.Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό 

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών 

ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι 

συντάξιμος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται αναλογικά η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 

2335/1995 (Α΄ 185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι 

καταβαλλόμενων αποδοχών. 

5.Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. 

6.Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, 

αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η 

κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται 

στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.». 
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Επειδή ο Δήμος μας επιθυμεί να απασχολήσει συνολικά έντεκα (11)  μαθητευόμενους που επιθυμούν να 

κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο Δήμο μας στο πλαίσιο του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό 

χώρο του μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ανά ειδικότητα και για χρονικό διάστημα έως  

έντεκα (11) μήνες όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ (Ε.ΠΑ.Λ) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧ. 

ΕΤΟΣ 2021-2022 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. 

ΕΤΟΣ 2022-2023 

1 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
7 7 

2 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
1 1 

3 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
2 2 

4 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
1 1 

 ΣΥΝΟΛΟ  11 11 

 

Επειδή, όπως ορίζεται στην παρ.7 του άρθρου 40 του Ν.4763/20, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού 

Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τον καθορισμό του αριθμού των 

μαθητευόμενων και καταρτιζόμενων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε 

φορείς του δημοσίου τομέα κάθε έτος. 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 

- τις διατάξεις των άρθρων 35,36 και 40 του Ν.4763/2020 (Α΄ 254): «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με 

τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων 

(EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 

Νεολαίας και άλλες διατάξεις.», 

- τις υπ’ αριθμ. 10062- 6/9/2021 (ΑΔΑ: Ψ3Α1Ω6Ι-Ν33) και 10063- 6/9/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΤ4Ω6Ι-Ι59) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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Εγκρίνουμε την απασχόληση μαθητευόμενων του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο του 

μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. (έντεκα άτομα για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) 

μήνες), που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο Δήμο μας, όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ (Ε.ΠΑ.Λ) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧ. 

ΕΤΟΣ 2021-2022 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. 

ΕΤΟΣ 2022-2023 

1 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
7 7 

2 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
1 1 

3 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
2 2 

4 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
1 1 

 ΣΥΝΟΛΟ  11 11 

 

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. 

 

Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. 

 

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. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995. Οι εισφορές θα 

υπολογίζονται στο ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών. 

 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τον Κωδικό 70-6041.03 ενώ οι 

εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν τον Κωδικό 70-6054.04 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού 

των ετών 2021 και 2022. Και στους δύο Κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις, όπως προκύπτει 

από τις υπ’ αριθμ. 10062- 6/9/2021 (ΑΔΑ: Ψ3Α1Ω6Ι-Ν33) και 10063- 6/9/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΤ4Ω6Ι-Ι59) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 184/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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