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ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ 
για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού, θα εφαρμόσει προγράμματα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους των 
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ Μαθητείας) αρμοδιότητάς του, όπως κάθε χρόνο.

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη 
Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 4763/2020) και η διάρκεια 
φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη. Το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος της 
εκπαίδευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε 
εργασιακό χώρο), στους χώρους των επιχειρήσεων. Η διάρκεια της 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.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% 
επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη σε όλη τη διάρκεια του ‘’Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας’’ .
Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο εργοδότης θα καταβάλει ολόκληρο το 
ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 657 και 568 του Αστικού Κώδικα.

Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον 
ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την παρ. γ΄ του 
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άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/51. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/95 και την παρ. 
7β του άρθρου 11 του ν. 4763/20. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των 
πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΦΚΑ.

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 φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στον Δήμο μας, 
παρακαλούμε το Σώμα να πάρει απόφαση: 

Για την ένταξη του Δήμου μας μας στους φορείς που μετέχουν στην 
υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023, για συνολικό αριθμό 7 
μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 

Β΄ΤΑΞΗΣ  ΕΠΑΣ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. 
ΕΤΟΣ 2022-2023

1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών 1 1

2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών συστημάτων 
αυτοκινήτου 1 1

3. Τεχνιτών μηχανών και συστημάτων 
αυτοκινήτου - 1

4. Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων 
Υπολογιστών 1 -

5. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 3 4

Για το έτος 2022: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης*  5.673,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ
              Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  5.673,00  € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ

Για το έτος 2023: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 22.995,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ
Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  22.995,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ

Για το έτος 2024: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 11.500,00 € με ΑΔΑ: 6ΣΓΑΩΕΒ-1ΕΓ
Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης  11.500,00 € με ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩΕΒ-Ξ0Θ

(* Το ποσό είναι το άθροισμα της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών των 
μαθητευομένων που βαρύνουν τον εργοδότη).

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις ανωτέρω ειδικότητες, δύνανται να καλύπτονται από 
μαθητευόμενους συναφούς ή άλλης ειδικότητας.
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Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται 
στο ποσό των 23.968,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό 30.6041.0003 ενώ οι 
εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 16.200,00 € και θα βαρύνουν τον 
κωδικό 30.6054.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού των ετών 
2021, 2022 και 2023.
Και στους δύο κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.

Ο Δήμαρχος α.α.   

Ανδριάνα Αλεβίζου
Αντιδήμαρχος
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