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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 3o  
  

«Έγκριση  για  τον  καθορισμό  αριθμού
μαθητευομένων  Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό
Έτος  –  Τάξη  Μαθητείας  ΕΠΑΛ)  για
απασχόληση  στη  Μητροπολιτική  Ενότητα
Θεσσαλονίκης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  κατά  το  σχολικό  έτος  2022-
2023.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/ 16-05-2022
Αριθμ. Απόφασης 14/2022

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  16 Μαΐου  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  09:30  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  η  3η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2022 «με  τηλεδιάσκεψη»  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. οικ. 336309(334)/12-05-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής
κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  12
Μαΐου 2022, 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).

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν δεκατέσσερα (14) μέλη (δεκατρία (13) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό).
Απόν  ήταν  οι  κ.κ.  Νεστορόπουλος  Απόστολος  και  Τζηρίτης  Δημήτριος  τακτικά  μέλη  της
Επιτροπής.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος) 
3. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
6. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
8. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
10. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
12. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
13. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)
14. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)

1. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό μέλος)
2. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)
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Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.  Ο  Πρόεδρος  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) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:  «Έγκριση για
τον καθορισμό αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό  Έτος  –  Τάξη  Μαθητείας  ΕΠΑΛ)  για  απασχόληση  στη  Μητροπολιτική
Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος

2022-2023.». 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
1.  την με αριθμ. Πρωτ. 312984(5057)/  05  -05-2022   εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης

Ποιότητας  &  Προτυποποίησης,  της  Διεύθυνσης  Ανθρωπίνου  Δυναμικού  &  Διαχείρισης
Ποιότητας, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας  που μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 314149(5070)/05-
05-2022 έγγραφο η οποία αναφέρει τα εξής:

   
“ΘΕΜΑ:  Εισήγηση  για  τον  καθορισμό  αριθμού  μαθητευομένων  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης

(Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
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 της παρ. 3 του άρθρου 94 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία
της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκαν  και
ισχύουν με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) «Ρύθμιση θεμάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 36 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020), όπου
αναφέρεται ότι:

 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.

 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. 

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

4. Την υπ΄αρίθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ
4146/Β/9-9-2021).

5. Την  υπ΄αρίθμ.  119730/23-9-2021  απόφαση  της  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  με  θέμα:
«Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» (ΦΕΚ 4531/Β/01-10-2021).

6. Την υπ΄αρίθμ. ΦΒ7/121875/Κ3/28-9-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Παιδείας  και  Θρησκευμάτων -  Εργασίας  και  Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας  με θέμα:  «Επιδότηση
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μαθητευομένων  Μεταλυκειακού  Έτους  –  Τάξη  Μαθητείας»  (ΦΕΚ  4531/Β/01-10-2021),  στην  οποία
αναφέρεται ότι:

 Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» ορίζε-
ται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερο-
μισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους μαθητευόμενους ή, όπως αυτό διαμορφώνεται
από το αρμόδιο Υπουργείο. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους ενώ οι νόμιμες ασφαλιστι-
κές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμ-
μα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας».

 Η   επιδότηση δεν καταβάλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις ημέρες της κανονικής άδειας ή ασθένειας ή  
απουσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη
μαθητείας». Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή λοιπών επιδομάτων, όπου αυτά εξακολου-
θούν  να  ισχύουν.  Στις  περιπτώσεις  κανονικής  άδειας  οι  εργοδότες  υποχρεούνται  να  καταβάλουν
ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στη
διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει
αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

7. 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).  

8. Την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  ΦΒ7/39467/Κ3/06-04-2022  Πρόσκληση  για  διάθεση  θέσεων  Μαθητείας  στο
Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 όπου αναφέρεται
ότι:

 Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., περιλαμβάνει εργαστη-
ριακά μαθήματα ειδικότητας, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα μάθη-
σης σε εργασιακό χώρο» το οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον μαθητευόμενο. Η μα-
θητεία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος και των ημερών παρουσίας
στον εργασιακό χώρο, όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπερι-
λαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.

 Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε
να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων. Οι μαθητευόμενοι
λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου
ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε ερ-
γασιακό χώρο». Η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρε-
ται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη
Μαθητείας και περιλαμβάνει μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιδότηση δεν καταβάλ-
λεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας όπως αυτές ορίζονται από τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι
εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμε-
νους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του
Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξα-
κολουθούν να ισχύουν).

9. Την υπ΄αριθμ, 20/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
με Θέμα: “Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει  ” της 6ης Συνεδρίασης στις 2-3-2022.

10. Την από 10-02-2022 ορθή επανάληψη της με  Α/Α 50 και  με  αρίθμ.  πρωτ. 773584(15318)/03-01-2022
(ΑΔΑ:9ΜΥΝ7ΛΛ-ΘΦΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022.

11. Το με αρ. πρωτ. 6576/15-4-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ενημέρωση για τις διαθέσιμες Ειδικότητες Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. στο νομό
Θεσσαλονίκης.

12. Την με Α/Α 2294 και με αρίθμ. πρωτ. 274157(5635)/19-4-2022 (ΑΔΑ:6ΓΝΧ7ΛΛ-ΦΨΙ) Απόφαση Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης για τα Οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.

13. Το  αρίθμ.  πρωτ.  οικ.312895(6345)/05-5-2022  έγγραφο  του  Τμήματος  Μισθοδοσίας  της  Διεύθυνσης
Οικονομικού της Π.Κ.Μ 

και  επειδή  θεωρούμε  ότι  η  Μητροπολιτική  Ενότητα  Θεσσαλονίκης  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,  παρακαλούμε  όπως
προβείτε σε θετική εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής των κατωτέρω που αφορά:
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στην ένταξη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας του σχολικού
έτους 2022-2023, για συνολικό αριθμό δύο (2) μαθητευόμενων της παρακάτω ειδικότητας:

 Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από την ανω-
τέρω ειδικότητα δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας.

 Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης μετά την ένταξη της στους φορείς που μετέχουν στην
υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023 (που επιδοτεί-
ται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους έτσι ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού
κόστους των μαθητευόμενων και οι μαθητευόμενοι να λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο
95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη
διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο») και ως εργοδότης (στον οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο») για τους μαθητευόμενους που θα απασχολή-
σει θα  καταβάλλει ύστερα  από  την  αφαίρεση  της  επιδότησης (σύμφωνα  με  την  υπ΄  αρίθμ.
ΦΒ7/121875/Κ3/28-9-2021 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 4531/Β/01-10-2021) :

 τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές σε μηνιαία βάση 
    καθώς και 

 αποζημίωση για την κανονική άδεια των μαθητευόμενων ολόκληρο το προβλεπόμενο
ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρκεια του
προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1346/1983, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθε-
νείας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Α.Κ.

 Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχε-
ται 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. 4 του άρθρου 36 του ν.4763/2020 , όπως ισχύει.
Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε
εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.
      Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων εκτιμάται στο ποσό των 750,00 €  και
θα βαρύνει τον κωδικό  02.21.01.721.0385.α.01 -  Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που
πραγματοποιούν  στις  δημόσιες  υπηρεσίες  άσκηση,  ενώ οι  ασφαλιστικές  εισφορές  εκτιμώνται  στο
ποσό των 2.160,00 €  και θα βαρύνει τον κωδικό 02.21.01.721.0355.α.01 - Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς  όσων  πραγματοποιούν  επαγγελματική  άσκηση  στις  Δημόσιες  Υπηρεσίες -  του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού ετών 2022 και 2023.
Συγκεκριμένα:

 Για το οικονομικό έτος 2022 έχει εκδοθεί η από 10-02-2022 ορθή επανάληψη της με  Α/Α 50 και με
αρίθμ.  πρωτ.  773584(15318)/03-01-2022 (ΑΔΑ:9ΜΥΝ7ΛΛ-ΘΦΨ)  Απόφασης  Ανάληψης
Υποχρέωσης ποσού 75.000,00 €
καθώς και 

 Για  τα  οικονομικά  έτη  2023,2024  και  2025  έχει  εκδοθεί  η  με  Α/Α  2294  και  με  αρίθμ.  πρωτ.
274157(5635)/19-4-2022  (ΑΔΑ:6ΓΝΧ7ΛΛ-ΦΨΙ)  Απόφαση  Ανάληψης  Πολυετούς  Υποχρέωσης  με
αναγραφόμενες υποχρεώσεις επόμενων  ετών 2023, 2024, 2025 στον ΚΑΕ 0385 των 27.600,00 € και
στον ΚΑΕ 0355 των 51.500,00 €  ανά έτος.

     Τέλος, παρακαλούμε όπως προβείτε σε ενέργειες του εξαιρετικά επείγοντος ώστε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία έγκρισης υποδοχής έως  20-5-2022 από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, καθότι πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες ως προς την καταχώρηση των θέσεων
και των αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.”

 2. την   υπ.   αριθμ.   511/10-05-2022   (ΑΔΑ: 6ΚΡΠ7ΛΛ-ΡΙΦ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε.  314967(968)/12-05-2022.
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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 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

δ)  την  υπ.  αρ.  642/24-9-2021  εγκύκλιο  (Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  της  Γενικής
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

ε)  την  αριθμ.  7281/2019  (21.06.2019)  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  επικυρώθηκαν  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  που
διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,

στ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

ζ)  την  υπ'  αριθμ.  20/02-03-2022  (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

η)  την  υπ.  αριθμ.  1/28-03-2022 απόφαση περί  “Εκλογή Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164&2 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  ( ΑΔΑ: Ψ3237ΛΛ-ΜΥΘ).

θ) 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”.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  την  ένταξη  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους
–  Τάξη  μαθητείας  του  σχολικού  έτους  2022-2023,  για  συνολικό  αριθμό  δύο  (2)
μαθητευόμενων της παρακάτω ειδικότητας:
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 Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυ-
φθούν από την ανωτέρω ειδικότητα δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμε-
νους συναφούς ειδικότητας.

 Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης μετά την ένταξη της στους φορείς που
μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας του σχολι-
κού έτους 2022-2023  (που επιδοτείται  από Εθνικούς  και  Κοινοτικούς  πόρους  έτσι
ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμε-
νων και οι μαθητευόμενοι να λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 95%
επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου ερ-
γάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο»)  και ως
εργοδότης (στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό
χώρο») για τους μαθητευόμενους που θα απασχολήσει θα καταβάλλει ύστερα
από  την  αφαίρεση  της  επιδότησης (σύμφωνα  με  την  υπ΄  αρίθμ.
ΦΒ7/121875/Κ3/28-9-2021 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 4531/Β/01-10-2021) :

 τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές σε μηνιαία βάση 

    καθώς και 

 αποζημίωση για την κανονική άδεια των μαθητευόμενων ολόκληρο το
προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που
αναλογούν στη διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό
χώρο μέχρι  τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης,  σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν.1346/1983, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενεί-
ας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Α.Κ.

 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. 4 του άρθρου 36 του ν.4763/2020 , όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζο-
νται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλί-
ους του Ε.Φ.Κ.Α.

      Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων  εκτιμάται στο
ποσό  των  750,00 €  και  θα  βαρύνει  τον  κωδικό  02.21.01.721.0385.α.01 -
Αποζημίωση  σπουδαστών  δημοσίων  σχολών  που  πραγματοποιούν  στις
δημόσιες υπηρεσίες άσκηση,  ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό
των  2.160,00 €  και θα βαρύνει τον κωδικό  02.21.01.721.0355.α.01 - Εισφορές σε
ασφαλιστικούς  οργανισμούς  όσων  πραγματοποιούν  επαγγελματική  άσκηση
στις Δημόσιες Υπηρεσίες - του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού ετών 2022
και 2023.

Συγκεκριμένα:

 Για το οικονομικό έτος 2022 έχει εκδοθεί η από 10-02-2022 ορθή επανάληψη της
με Α/Α 50 και με αρίθμ. πρωτ. 773584(15318)/03-01-2022 (ΑΔΑ:9ΜΥΝ7ΛΛ-ΘΦΨ)
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 75.000,00 €

καθώς και 

 Για τα οικονομικά έτη 2023,2024 και 2025 έχει εκδοθεί η με Α/Α 2294 και με αρίθμ.
πρωτ.  274157(5635)/19-4-2022  (ΑΔΑ:6ΓΝΧ7ΛΛ-ΦΨΙ)  Απόφαση  Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης με αναγραφόμενες υποχρεώσεις επόμενων  ετών 2023,
2024, 2025 στον ΚΑΕ 0385 των 27.600,00 € και στον ΚΑΕ 0355 των 51.500,00 €
ανά έτος.
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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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