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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/151593/830/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός
αριθμού μαθητευόμενων - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση σε
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 2022-2023».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/149559/2375/19-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη /
Δ/νση Διοίκησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Οργάνωσης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία
αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)], όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016).
4. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ’ αριθ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/Τ.Β΄/ 20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/30-9-1985) «ΠρωτοβάθμιαΔευτεροβάθμια Εκπαίδευση κ.λ.π. διατάξεις», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Οι […] φορείς του
δημοσίου τομέα μπορεί να απασχολούν μαθητές […] του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας –
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ, […] για την πρακτική
άσκηση ή και μαθητεία, 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 και Θρησκευμάτων για τις σχολές αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται με γνώμη των Δ.Σ. του
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ΟΑΕΔ 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 […]».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/τ.Α'/17-9-2013), όπως ισχύουν.
8. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΦΒ7/39467/Κ3/06-04-2022 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων
Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων, η μισθοδοσία των απασχολουμένων μαθητών καλύπτεται κατά ένα μέρος από το ΥΠΑΙΘ, και
κατά ένα άλλο μέρος από τον φορέα απασχόλησης και το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
ΦΒ7/121875/Κ3/28-09-2021 ΚΥΑ ανέρχεται στο ποσό των 27,14 ευρώ για κάθε απασχολούμενο μαθητή ανά
ημέρα σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο».
9. Την υπ’ αριθ. ΦΒ7/39467/Κ3/06-04-2022 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό
έτος-τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και την υπ’ αριθ.
ΦΒ7/121875/Κ3/28-09-2021 ΚΥΑ, με τις οποίες καθορίστηκε το ποσοστό αμοιβής των μαθητών/-τριών σε
ποσοστό 95% «επί του γενικού προαναφερόμενου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη, σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω
της αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου από 1/5/2022 – Υ.Α. 38866/21-4-2022, ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-4-2022, η ημερήσια αμοιβή του απασχολούμενου μαθητή θα διαμορφωθεί στα 30,27 ευρώ και αποτελείται από το
άθροισμα της επιδότησης του ΥΠΑΙΘ (27,14 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης, κατ’ αντιστοιχία με την υπ’ αριθ.
ΦΒ7/121875/Κ3/28-09-2021 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 4531/τ.Β΄/01-10-2021) και την αμοιβή από τον εργοδότη (3,13 ευρώ).
Οι ασφαλιστικές εισφορές του μαθητή παρακρατούνται από τον Εργοδότη (0,5 ευρώ), ενώ η συνολική
χρηματική επιβάρυνση της Περιφέρειας ανέρχεται στα 8,77 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας.
Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο
από τους εργοδότες στους μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Συγκεκριμένα:
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική
άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.
Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του
προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. (30,27 ευρώ).
Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.
Από την πρώτη μέρα της Μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται
πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο γ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την
παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013, όπως
ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, δηλ στο ποσό των 15 ευρώ.
10. Τον υπ’ αριθ. 119730/23-09-2021 Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των
ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 4531/τ.Β΄/01-10-2021) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη
Μαθητείας των ΕΠΑΛ απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και έχει διάρκεια έως 172 ημερών. Τέλος, οι εργοδότες
που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζομένους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο
17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα σαράντα άτομα σε κάθε
περίπτωση.
11. Το γεγονός ότι α) στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας μαθητεύουν ήδη τέσσερις (4) μαθητές/-τριες του
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., των οποίων τα συμφωνητικά λήγουν εντός του
2022 και β) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας μαθητεύει ήδη ένας (1) μαθητής του Μεταλυκειακού Έτους –
Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., του οποίου το συμφωνητικό λήγει εντός του 2022, και κατά συνέπεια
υπάρχει ανάγκη απορρόφησης μαθητών στις Υπηρεσίες της ΠΔΕ.
12. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των μαθητευόμενων ανέρχεται συνολικά στα
30.515,00 ευρώ (16.795,00 ευρώ για αμοιβές και 13.720,00 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές) και θα βαρύνει
τους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος έτους (2022) καθώς και του έτους 2023
ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:
για το έτος 2022
α) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας η δαπάνη μισθοδοσίας εκτιμάται στο ποσό των 689,00 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.01.072.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 1.241,00
€ και θα βαρύνουν τον κωδικό 02.01.072.0355.01.1231
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β) για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας η δαπάνη μισθοδοσίας εκτιμάται στο ποσό των 415,00 €
και θα βαρύνει τον κωδικό 02.02.072.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των
745,00 € και θα βαρύνουν τον κωδικό 02.02.072.0355.01.1231
γ) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας η δαπάνη μισθοδοσίας εκτιμάται στο ποσό των 689,00 € και θα βαρύνει
τον κωδικό 02.03.072.0385.01.0001, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 1.241,00 € και θα
βαρύνουν τον κωδικό 02.03.072.0355.01.0001
για το έτος 2023
α) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας η δαπάνη μισθοδοσίας εκτιμάται στο ποσό των 5.770,00 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.01.072.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 4.035,00
€ και θα βαρύνουν τον κωδικό 02.01.072.0355.01.1231
β) για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας η δαπάνη μισθοδοσίας εκτιμάται στο ποσό των 3.462,00
€ και θα βαρύνει τον κωδικό 02.02.072.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των
2.432,00 € και θα βαρύνουν τον κωδικό 02.02.072.0355.01.1231
γ) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας η δαπάνη μισθοδοσίας εκτιμάται στο ποσό των 5.770,00 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.03.072.0385.01.0001, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 4.035,00
€ και θα βαρύνουν τον κωδικό 02.03.072.0355.01.0001.
13. Την υπ’ αριθ. 137440/8250/19-05-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου, για την κάλυψη των αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών σαράντα δεκατριών
(13) μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας για την μαθητεία τους σε Υπηρεσίες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του σχολικού έτους 2022-2023 (από την έναρξη απασχόλησης του
επικείμενου σχολικού έτους και έως τη συμπλήρωση 172 ημερών), και συγκεκριμένα για πέντε (5)
μαθητές/μαθήτριες για την Π.Ε. Αχαΐας, τρεις (3) μαθητές/μαθήτριες για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και πέντε
(5) μαθητές/μαθήτριες για την Π.Ε. Ηλείας.
14. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί 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 φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
τη λήψη απόφασης για:
Την ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας του
σχολικού έτους 2022-2023 προκειμένου να πραγματοποιήσουν μαθητεία σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και για αριθμό δεκατριών (13) μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακό έτος - Τάξη
Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν μαθητεία κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη απασχόλησης του
επερχόμενου σχολικού έτους και έως τη συμπλήρωση 172 ημερών, και συγκεκριμένα:
(α) Πέντε (5) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αχαΐας, κατά προτίμηση ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών και
(β) Τριών (3) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κατά προτίμηση των εξής ειδικοτήτων:
(β1) Ενός/μίας μαθητή/-τριας ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών (β2) Ενός/μίας
μαθητή/-τριας ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτή και
(β3) Ενός/μίας μαθητή/-τριας ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
(γ) Πέντε (5) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Ηλείας κατά προτίμηση των εξής ειδικοτήτων:
(γ1) Τρεις (3) μαθητές/τριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών και
(γ2) Δύο (2) μαθητές/τριες ειδικότητας Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
α/α

ΑΡ. ΝΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Λ.
2022-2023

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Υπάλληλος
Υπηρεσιών

Διοίκησης

και

Οικονομικών

2

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

9
2
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3

Τεχνικός
Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Συστημάτων,

4

Βοηθός Νοσηλευτή

1

ΣΥΝΟΛΟ
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1

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ορίζεται σε ποσοστό 95% «
επί του γενικού προαναφερόμενου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, σε όλη τη
διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» ». Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της αύξησης του
κατώτατου ημερομισθίου - Υ.Α. με αρ. 38866/21-4-2022, ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-4-2022) η ημερήσια αμοιβή του
απασχολούμενου μαθητή διαμορφώνεται στα 30,27 ευρώ και αποτελείται από το άθροισμα της επιδότησης
του ΥΠΑΙΘ (27,14 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης) και την αμοιβή από τον εργοδότη (3,13 ευρώ). Οι
ασφαλιστικές εισφορές του μαθητή παρακρατούνται από τον Εργοδότη (0,5 ευρώ), ενώ η συνολική χρηματική
επιβάρυνση της Περιφέρειας ανέρχεται στα 8,77 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας, σύμφωνα με τα εξής:
Για το έτος 2022: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 5.020,00 € και αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης * 5.020,00
€ με ΑΔΑ: 9ΔΒ57Λ6-Β6Φ, 6Ρ1Γ7Λ6-ΡΞΑ, 66ΔΕ7Λ6-6ΑΘ, 6ΣΞΛ7Λ6-ΨΨΝ, ΨΝ207Λ6-ΝΗΦ, Ψ4Δ57Λ6-ΗΑΑ.
Για το έτος 2023: Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης * 25.495,00 € και αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης * 25.495,00 € με ΑΔΑ: 9ΔΒ57Λ6-Β6Φ, 6Ρ1Γ7Λ6-ΡΞΑ, 66ΔΕ7Λ6-6ΑΘ, 6ΣΞΛ7Λ6-ΨΨΝ, ΨΝ207Λ6ΝΗΦ, Ψ4Δ57Λ6-ΗΑΑ.
(*Το ποσό είναι το άθροισμα της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευόμενων που βαραίνουν
τον εργοδότη)
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική
άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.
Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του
προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. (30,27 ευρώ).
Σε περίπτωση που μέρος ή όλες οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις
ανωτέρω ειδικότητες, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας.
Σε όλους τους κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για το τρέχον έτος και θα προβλεφθούν και για
τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 137440/8250/19-05-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου και τις Α/Α 2236/19-5-22 (9ΔΒ57Λ6-Β6Φ), Α/Α 2237/19-5-22
(6Ρ1Γ7Λ6-ΡΞΑ), Α/Α 2238/19-5-22 (66ΔΕ7Λ6-6ΑΘ), Α/Α 2280/19-5-22 (6ΣΞΛ7Λ6-ΨΨΝ), Α/Α 2739/19-5-22
(ΨΝ207Λ6-ΝΗΦ) & Α/Α 2281/19-5-22 (Ψ4Δ57Λ6-ΗΑΑ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 16.795,00 ευρώ [(30,27
ευρώ Χ 12 ημέρες κανονικής άδειας Χ 12 ημέρες αναρρωτικής άδειας) Χ 13 μαθητευόμενους] και θα βαρύνει
τον κωδικό 0.385, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των [(5,64 € + 0,5 €) Χ 172 ημέρες
παρουσίας Χ 13 μαθητευόμενους] 13.720,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον κωδικό 0.355 του σκέλους των εξόδων
των προϋπολογισμών ετών 2022 – 2023.
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 160 & 176 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη σας ότι η προθεσμία
αποστολής της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και των συνοδευτικών δεσμεύσεων πίστωσης
στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων είναι η 27-05-2022.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σελίδα 5 από 8

ΑΔΑ: 9ΘΤΠ7Λ6-Χ4Θ
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη

Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση
της Μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μαθητεία σε
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και καθορίζει τον αριθμό των δεκατριών (13)
μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν
μαθητεία κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη απασχόλησης του επερχόμενου σχολικού έτους
και έως τη συμπλήρωση 172 ημερών, και συγκεκριμένα:
(α) Πέντε (5) μαθητές/μαθήτριες για την Π.Ε. Αχαΐας, κατά προτίμηση ειδικότητας Υπαλλήλων
Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
(β) Τρεις (3) μαθητές/μαθήτριες για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κατά προτίμηση των εξής
ειδικοτήτων:
(β1) Ένας/μία μαθητής/-τρια ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
(β2) Ένας/μία μαθητής/-τρια ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτή και
(β3) Ένας/μία μαθητής/-τρια ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
και Δικτύων και
(γ) Πέντε (5) μαθητές/μαθήτριες για την Π.Ε. Ηλείας κατά προτίμηση των εξής ειδικοτήτων:
(γ1) Τρεις (3) μαθητές/τριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών και
(γ2) Δύο (2) μαθητές/τριες ειδικότητας Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
α
/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

α

ΑΡ. ΝΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΤΟΣ
ΕΠΑ.Λ. 2022-2023

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών
1
Υπηρεσιών

9

Τεχνικός
2
Εφαρμογών Πληροφορικής

2
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Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
3
Εγκαταστάσεων και Δικτύων

1

Βοηθός
4
Νοσηλευτή

1
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Το ποσό αποζημίωσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ορίζεται σε
ποσοστό 95% «επί του γενικού προαναφερόμενου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο»».

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου - Υ.Α. με αρ. 38866/21-42022, ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-4-2022) η ημερήσια αμοιβή του απασχολούμενου μαθητή διαμορφώνεται
στα 30,27 ευρώ και αποτελείται από το άθροισμα της επιδότησης του ΥΠΑΙΘ (27,14 ευρώ ανά ημέρα
απασχόλησης) και την αμοιβή από τον εργοδότη (3,13 ευρώ). Οι ασφαλιστικές εισφορές του μαθητή
παρακρατούνται από τον Εργοδότη (0,5 ευρώ), ενώ η συνολική χρηματική επιβάρυνση της
Περιφέρειας ανέρχεται στα 8,77 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας, σύμφωνα με τα εξής:
Για το έτος 2022: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης * 5.020,00 € και αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
* 5.020,00 € με ΑΔΑ: 9ΔΒ57Λ6-Β6Φ, 6Ρ1Γ7Λ6-ΡΞΑ, 66ΔΕ7Λ6-6ΑΘ, 6ΣΞΛ7Λ6-ΨΨΝ, ΨΝ207Λ6-ΝΗΦ,
Ψ4Δ57Λ6-ΗΑΑ.
Για το έτος 2023: Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης * 25.495,00 € και αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης * 25.495,00 € με ΑΔΑ: 9ΔΒ57Λ6-Β6Φ, 6Ρ1Γ7Λ6-ΡΞΑ, 66ΔΕ7Λ6-6ΑΘ, 6ΣΞΛ7Λ6ΨΨΝ, ΨΝ207Λ6-ΝΗΦ, Ψ4Δ57Λ6-ΗΑΑ.
(*Το ποσό είναι το άθροισμα της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευόμενων που
βαραίνουν τον εργοδότη)
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν
Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου
ημερομισθίου από τους εργοδότες.
Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του
προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. (30,27
ευρώ).
Σε περίπτωση που μέρος ή όλες οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από
τις ανωτέρω ειδικότητες, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας.
Σε όλους τους κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για το τρέχον έτος και θα
προβλεφθούν και για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 137440/8250/19-05-2022 βεβαίωση
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δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου και τις Α/Α 2236/19-5-22
(9ΔΒ57Λ6-Β6Φ), Α/Α 2237/19-5-22 (6Ρ1Γ7Λ6-ΡΞΑ), Α/Α 2238/19-5-22 (66ΔΕ7Λ6-6ΑΘ), Α/Α 2280/195-22 (6ΣΞΛ7Λ6-ΨΨΝ), Α/Α 2739/19-5-22 (ΨΝ207Λ6-ΝΗΦ) & Α/Α 2281/19-5-22 (Ψ4Δ57Λ6-ΗΑΑ)
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 16.795,00
ευρώ [(30,27 ευρώ Χ 12 ημέρες κανονικής άδειας Χ 12 ημέρες αναρρωτικής άδειας) Χ 13
μαθητευόμενους] και θα βαρύνει τον κωδικό 0.385, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκτιμώνται στο
ποσό των [(5,64 € + 0,5 €) Χ 172 ημέρες παρουσίας Χ 13 μαθητευόμενους] 13.720,00 ευρώ και θα
βαρύνουν τον κωδικό 0.355 του σκέλους των εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2022 – 2023.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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