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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 2o  

«Έγκριση  για  τον  καθορισμό  αριθμού
μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ.,  Μαθητείας ΟΑΕΔ για
απασχόληση  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κατά το σχολικό έτος 2021-2022.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/13-09-2021
Αριθμ. Απόφασης 64/2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε η  10η συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.
566001(714)/09-09-2021 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 09 Σεπτεμβρίου
2021,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δέκα  (11)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απών ήταν οι κ.κ. Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Ασλανίδης Δημήτριος
και Σκούφας Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό 
μέλος) 

3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
9. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10.  ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

1. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό 
μέλος)

2. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)

3. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)

 

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739, -659
E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  
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ΑΔΑ: 6ΤΩΓ7ΛΛ-ΒΩΤ



«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο Πρόεδρος εισήγαγε το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση για τον καθορισμό
αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφερειακή
Ενότητα  Κιλκίς  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  κατά  το  σχολικό  έτος  2021-

2022.-2022.» και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια κα. Σωτηριάδου Αναστασία
Περιφερειακή Σύμβουλο της Π.Ε. Κιλκίς και τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Η κα. Σωτηριάδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
1.  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  οικ.  507656(3453)/0  1  -09-2021   εισήγηση  του  Τμήματος

Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού- Ανθρωπίνων Πόρων
της Π.Ε.  Κιλκίς.  της  Διεύθυνσης   Οικονομικού  ΠΚΜ,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Εσωτερικής
Οργάνωσης & Λειτουργίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

“ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για τον καθορισμό αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.»

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» και ειδικότερα του άρθρου 176, παρ. 1, περιπτ.
Ιζ), όπου ορίζεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση  της  οικονομικής  και  διοικητικής  λειτουργίας  της  Περιφέρειας.  Ειδικότερα,  έχει  τις
ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες:…ιζ)  Εισηγείται  στο  περιφερειακό
συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους».

2. 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.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020), όπου αναφέρεται ότι:
 Το  Δημόσιο  καλύπτει  τις  δαπάνες  ιατροφαρμακευτικής  και  νοσοκομειακής  περίθαλψης  των

καταρτιζομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο, που χρησιμοποιείται
από τις  δημόσιες  Ε.Σ.Κ.,  τις  ΕΠΑ.Σ.  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.  ή στους χώρους εργασίας,  κατά το
μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση

 Οι μαθητευόμενοι  των ΕΠΑ.Σ.  Μαθητείας  του Ο.Α.Ε.Δ.  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 εισφορών

4. Την υπ΄ αρίθμ. 26385/16-02-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων,  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Οικονομικών  «Το
Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»  (ΦΕΚ 491/Β/20-02-2017).

5. Την υπ' αριθμ. 30073/2021 (ΦΕΚ 2181/Β'/25-05-2021), ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων -Παιδείας & Θρησκευμάτων –Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρεται
ότι: 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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 Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,
ήτοι 21,78 ευρώ.   

 Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης  των ΕΠΑ.Σ.  ΟΑΕΔ στον  μαθητευόμενο που  θα
απασχοληθεί στο Δημόσιο,  σε φορείς του Δημοσίου Τομέα ανέρχεται  σε 16,54€  για κάθε ημέρα
μαθητείας 

6. Την υπ΄ αρίθμ.  81320 και  77909 /  01.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30.12.2016), με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση
του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27.12.2010)  

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 57684/22-07-2021 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους
των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ και το συνημμένο σε αυτήν  Ενημερωτικό Σημείωμα Εργοδότη, όπου αναφέρεται  ότι:

 Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ανήκουν στη Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική
Εκπαίδευση  (ν.  4673/2020)  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 ως 20 μήνες  και πραγματοποιείται για 4 ή 5 μέρες την εβδομάδα για 6
ώρες την ημέρα

 Οι  ασκούμενοι  μαθητές  δικαιούνται  κανονική  άδεια  (16  ημέρες  /έτος  για  πρακτική  4  ημέρες  την
εβδομάδα και 20 ημέρες /έτος για πρακτική 5 ημέρες την εβδομάδα) και πρόσθετη σπουδαστική άδεια

  Ότι  οι  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»,  δηλαδή  με  21,78€  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 Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ως φορέα που τους απασχολεί.

 Για τις ημέρες κανονικής και σπουδαστικής άδειας , η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο που ανέρχεται στο ποσό των 21,78 €
ανά  ημέρα  κανονικής  άδειας  και  σπουδαστικής  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 ο μαθητευόμενος ασφαλίζεται  στον ΕΦΚΑ και του 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 (4,06€ + 0,36€) =4,42/ημέρα (4,06
€ βαρύνουν τον εργοδότη και 0,36€ βαρύνουν τον μαθητή)

8. Την  αριθμ. πρωτ. οικ. 543785(3615)/1-9-2021, Α/Α 3235 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 6ΕΧ17ΛΛ-ΒΛΚ).  

9. Την υπ΄αριθμ, 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
με Θέμα: “Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” της 13ης Συνεδρίασης στις 23-9-2019.

και  επειδή θεωρούμε ότι  η Περιφερειακή Ενότητα  Κιλκίς  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 υπάρχει η δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων
για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων, παρακαλούμε όπως προβείτε σε θετική εισήγηση προς την Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής των κατωτέρω που αφορά:

στην ένταξη της περιφερειακής Ενότητας  Κιλκίς  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους φορείς που
μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022, για δύο (2) μαθητευόμενους των παρακάτω
ειδικοτήτων:

Α/
Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΠΑΣ  ΟΑΕΔ

ΑΡ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.

ΕΤΟΣ 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1 Τεχνίτες υποστήριξης συστημάτων 
υπολογιστών

1 Α/Α3235 
(ΑΔΑ: 6ΕΧ17ΛΛ-ΒΛΚ)

2 Υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων 1 Α/Α3235 
(ΑΔΑ: 6ΕΧ17ΛΛ-ΒΛΚ)

 Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ειδικότητες, δύνανται
να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας
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 Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου
ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος δηλαδή 21,78€  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 Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως
φορέα που τους απασχολεί.

 Για  τις  ημέρες  κανονικής  και  σπουδαστικής  άδειας  ,  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Κιλκίς  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο που ανέρχεται στο ποσό των 21,78 € ανά
ημέρα κανονικής άδειας και  σπουδαστικής 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 ο μαθητευόμενος ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ και του 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 (4,06€ + 0,36€) =4,42/ημέρα (4,06 € βαρύνουν τον
εργοδότη και 0,36€ βαρύνουν τον μαθητή)

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων εκτιμάται  στο ποσό των 1.300,00€  και θα
βαρύνει  τον  κωδικό  03.721.0385.01  -  Αποζημίωση  σπουδαστών  δημοσίων  σχολών που  πραγματοποιούν  στις
δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα - 002486-70385, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσόν
των 900,00€ και θα βαρύνει τον κωδικό 03.721.0291.01 – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΉ Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ - του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Έχει εγκριθεί η Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 3235/1-9-2021 για τα έτη 2021, 2022 και
2023.

Τέλος, παρακαλούμε όπως προβείτε σε ενέργειες του εξαιρετικά επείγοντος ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως
η διαδικασία έγκρισης υποδοχής, καθότι πρέπει να τηρηθεί η  προθεσμία ως 15-9-2021 για  την καταχώρηση των
θέσεων και  των αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων  

 
2.  την    υπ.    αριθμ.  1051  /07.09.2021   (ΑΔΑ:  6ΑΣΟ7ΛΛ-7Χ8)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 546409(1882)/09-09-2021.”

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016.

γ) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

ε)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ζ)  την  εκ της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
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αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την  ένταξη της  Περιφερειακής  Ενότητας Κιλκίς  της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους
2021-2022, για δύο (2) μαθητευόμενους των παρακάτω ειδικοτήτων:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΠΑΣ  ΟΑΕΔ

ΑΡ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.

ΕΤΟΣ 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1 Τεχνίτες υποστήριξης συστημάτων 
υπολογιστών

1 Α/Α3235 
(ΑΔΑ: 6ΕΧ17ΛΛ-ΒΛΚ)

2 Υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων 1 Α/Α3235 
(ΑΔΑ: 6ΕΧ17ΛΛ-ΒΛΚ)

 Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις
ειδικότητες, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας

 Το  ποσό  αποζημίωσης  των  μαθητευόμενων  ορίζεται  στο  75%  επί  του  νόμιμου
νομοθετημένου κατώτατου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια
του Προγράμματος δηλαδή 21,78€  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  Κιλκίς  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέα που τους απασχολεί.

 Για τις ημέρες κανονικής και σπουδαστικής άδειας , η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  θα  καταβάλλει  ολόκληρο  το  ημερομίσθιο  που
ανέρχεται  στο  ποσό  των  21,78  €  ανά  ημέρα  κανονικής  άδειας  και  σπουδαστικής
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 ο μαθητευόμενος ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ
και του 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  (4,06€  +  0,36€)
=4,42/ημέρα (4,06 € βαρύνουν τον εργοδότη και 0,36€ βαρύνουν τον μαθητή)
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Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων εκτιμάται στο ποσό
των  1.300,00€   και  θα  βαρύνει  τον  κωδικό  03.721.0385.01  -  Αποζημίωση  σπουδαστών
δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα -
002486-70385,  ενώ  οι  εργοδοτικές  εισφορές  εκτιμώνται  στο  ποσόν  των  900,00€  και  θα
βαρύνει τον κωδικό 03.721.0291.01 – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΉ Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι  την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ -  του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Έχει εγκριθεί η Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 3235/1-9-2021 για τα
έτη 2021, 2022 και 2023.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως.
        
         Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                         Μυρωνίδου Ελένη
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