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ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 
ΕΠΑΛ  για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2022-2023.

Κατά την περίοδο 2022-2023, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα 
εφαρμόσει προγράμματα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού 
Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους 
ΕΠΑ.Λ., περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, που πραγματοποιούνται 
στο σχολείο και παράλληλα ‘’Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο’’ το οποίο 
αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον μαθητευόμενο. Η μαθητεία 
ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος και των ημερών 
παρουσίας στο εργασιακό χώρο, όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης 
της ειδικότητας συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας του 
δικαιούται ο μαθητευόμενος.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% 
επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη σε όλη τη διάρκεια του ‘’Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο’’. Η 
χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης 
αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί επιδότησης μαθητευομένων 
Μεταλυκειακού ΄Ετους – Τάξη Μαθητείας και περιλαμβάνει μόνο το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών. 

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, 
ασθένειας ή απουσίας όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι 
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εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο 
στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 657 και 568 του Αστικού Κώδικα. Το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων δεν επιβαρύνεται με την καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων 
(όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

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 στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση 
του προγράμματος ‘’ Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας’’ του σχολικού έτους 
2022-2023, για συνολικό αριθμό 4 μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ
ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 
2021-2022

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 1

2. Τεχνικός Οχημάτων 1

3. Βοηθός Νοσηλευτή 1

4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 1

ΣΥΝΟΛΟ 4

Για το έτος 2022: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης* 2.276,00 € με ΑΔΑ: 9ΒΜΜΩΕΒ-ΚΘΙ
            Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης* 2.276,00  € με ΑΔΑ:68Μ3ΩΕΒ-ΛΥ8 

Για το έτος 2023: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης*  4.554,00 € με ΑΔΑ: 9ΒΜΜΩΕΒ-ΚΘΙ
            Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης* 4.554,00 € με ΑΔΑ: 68Μ3ΩΕΒ-ΛΥ8

 (* 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.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62820b832b1cceec6ff0f00c στις 16/05/22 12:24

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό 
των 2.905,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό 30.6041.0003  ενώ οι εργοδοτικές 
εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 3.207,00 € και θα βαρύνουν τον κωδικό 
30.6054.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού των ετών 2022 και 
2023.
Και στους δύο κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.

Ο Δήμαρχος α.α.   

Ανδριάνα Αλεβίζου
Αντιδήμαρχος
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