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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 06-6-2018

Αριθ.Πρωτ.: 165799/271
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης
κ. Δημ. Δριβίλα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 82/04-6-2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. τ.τ. 165685/269/29-5-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης κ. Δημ. Δριβίλα.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 82/04-6-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σε
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για
τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 04-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 165814/276/29-5-2018
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος, 8)Ευθυμίου Απόστολος,
9)Καπράλος

Σπυρίδων,

10)Καρδάρα

Ευσταθία,

11)Καρπέτας

Κωνσταντίνος, 12)Κατσανιώτης Ανδρέας, 13) Κοκκότη ΓεωργίαΑρετή,

14)Κολοβός

Ιωάννης,

16)Κουμπούρας Βασίλειος,

15)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

18)Κωσταριάς Δημήτριος, 19)Λύτρας Ιωάννης, 20)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,
Νικόλαος,

21)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

22)Μπαλαμπάνης

23)Μπούνιας Χρήστος, 24)Μπράμος Παναγιώτης,

25)Νασιώτης Θεόδωρος, 26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,
2
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27)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,

28)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Σιαμπλής Δημήτριος, 31)Σύρμος
Γεώργιος ,

32)Σώκος Ευθύμιος,

34)Τσόγκας Γεώργιος,

33)Τογιοπούλου

35)Υφαντής Νικόλαος,

Αναστασία,

36)Φωτόπουλος

Τρύφων , 37)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 38)Χαροκόπος Αντώνιος,
39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 40)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

Βεργοπούλου

Παρασκευή,

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Γαβριηλίδης

Στούμπου Αδαμαντία (δικαιολογημένα απούσα),
(δικαιολογημένα

(δικαιολογημένα απών),

απών),

,

Κωνσταντίνος,

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),

Ευάγγελος

Ιωάννης

ΖαχαροπούλουΚατσακούλης

Κελεπούρης

Ανδρέας

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης)

,

Κοτοπούλης Σπυρίδων, Ρήγας Χρήστος (δικαιολογημένα απών) και
Φαρμάκης Νεκτάριος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Περιφερειακός

Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος
Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Καραβίδας,

η

Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη

και

Υποδομών

Διεύθυνσης

κ.

Δημήτριος

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού κ. Ελένη Σπυράκη, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες,
πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 82/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 16ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Πρακτικής Άσκησης
σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.ΛΜεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», δίνοντας

το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη

Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημ. Δριβίλα, που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. τ.τ.
165685/269/29-5-2018 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι,
με το υπ’ αριθ. 147564/1860/29-5-2018 έγγραφό της, η Διεύθυνση Διοίκησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μας διαβίβασε την εισήγησή της,
αναφορικά με την
«Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σε
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
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».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [υπ’ αριθ. 248595/2712-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-122016)], όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 69923/876/14-3-2017 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/24-3-2017)
απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν.1566/1985 «Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985),
4
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όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Οι […] φορείς του δημοσίου τομέα
μπορεί να απασχολούν μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ., μαθητές του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας –
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης
μαθητείας» των ΕΠΑΛ, […] για την πρακτική τους 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
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[…]».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/τ.Α'/17-92013), όπως ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθ. 28672/454/21-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2192/τ.Β΄/27-062017), στην οποία αναφέρεται ότι η μισθοδοσία των απασχολουμένων
μαθητών καλύπτεται κατά ένα μέρος από τον ΟΑΕΔ και κατά ένα άλλο
μέρος από τον φορέα απασχόλησης. Η επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των
11 ευρώ για κάθε απασχολούμενο μαθητή ανά ημέρα για το έτος 2017,
ανεξάρτητα από το εξάμηνο μαθητείας-πρακτικής άσκησης στο oποίο
βρίσκονται οι μαθητές. Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται στους
εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα
πρακτικής άσκησης. Στο άρθρο 5.1 της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται πως
«Η μαθητεία/πρακτική άσκηση των μαθητών των Ε.Π.Α.Σ. μαθητείας
πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε
αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητά τους, βάσει προγράμματος και είναι 4
ημερολογιακά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αυτά καλούνται εξάμηνα πρακτικής
άσκησης και διακρίνονται σε 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο. Η ημερομηνία λήξης του
τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης
του διδακτικού έτους».
7. Την υπ’ αριθ. 40146/30-11-2007 (ΦΕΚ 2329/τ.Β΄/7-12-2007), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 10186/Δ5.12/9-4-2013 (ΦΕΚ 894/τ.Β΄/124-2013) ΚΥΑ, με την οποία καθορίστηκε το ποσοστό αμοιβής των μαθητών
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 75% « επί του γενικού
προαναφερόμενου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη, σε όλα τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης», ανεξάρτητα από την
ηλικία του μαθητή. Κατόπιν των ανωτέρω, η ημερήσια αμοιβή του
απασχολούμενου μαθητή διαμορφώνεται στα 17,12 ευρώ και αποτελείται
από το άθροισμα της επιδότησης του ΟΑΕΔ (11 ευρώ ανά ημέρα
απασχόλησης) και την αμοιβή του από τον Εργοδότη (6,12 ευρώ), ενώ η
συνολική χρηματική επιβάρυνση της Περιφέρειας ανέρχεται στα 9,27 ευρώ
5
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ανά ημέρα μαθητείας συνυπολογιζομένων και των ασφαλιστικών
εισφορών.
Για τις ημέρες της κανονικής άδειας η επιχείρηση θα καταβάλει
ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας
θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού
Κώδικα.
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.
8. Την υπ’ αριθ. 26385/16-2-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/20-2-2017)
«Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», την υπ’ αριθ. Κ1/118932/13-7-2017
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2440/τ.Β΄/18-7-2017 «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και
ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» και την υπ’ αριθ. Φ7/136312/Δ4/118-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2859/τ.Β΄/21-8-2017) «Υλοποίηση Μεταλυκειακού
Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ», σύμφωνα με τις οποίες
το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ απευθύνεται σε
αποφοίτους ΕΠΑΛ και έχει διάρκεια 9 μηνών. Το ποσοστό αποζημίωσης
των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»
ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους
μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ άνω των 25 ετών.
Μέρος της αποζημίωσης (11 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25
ετών και 14 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών) επιδοτείται
από το ΥΠΠΕΘ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από
τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Ο εργοδότης επιβαρύνεται
με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη
και υγειονομική περίθαλψη, ενώ η συνολική χρηματική επιβάρυνση της
Περιφέρειας ανέρχεται στα 9,35 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας
συνυπολογιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών. 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.
9. Την με αριθ. 65092/24-4-2018 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων
Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.» των Υφυπουργών
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που μας διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθ. 1174/25-5-2018 έγγραφο της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Πάτρας.
6

ΑΔΑ: 69507Λ6-ΜΕΦ

10. Το γεγονός ότι α) στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας κάνουν ήδη την
πρακτική τους άσκηση έξι (6) σπουδαστές της Α' τάξης των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας ΟΑΕΔ, των οποίων τα συμφωνητικά λήγουν την 30/6/2019 και
δώδεκα (12) σπουδαστές της Β' τάξης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ, των
οποίων τα συμφωνητικά λήγουν την 30/6/2018 και β) στην Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλ/νίας κάνουν ήδη την πρακτική τους άσκηση δύο (2)
σπουδαστές της Α' τάξης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ, των οποίων τα
συμφωνητικά λήγουν την 30/6/2019 και τέσσερις (4) σπουδαστές της Β'
τάξης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ, των οποίων τα συμφωνητικά λήγουν
την 30/6/2018.
11. Το γεγονός ότι από την εκπαιδευτική δομή ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό
έτος-Τάξη Μαθητείας α) στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας κάνουν την
πρακτική τους άσκηση πέντε (5) μαθητές των οποίων τα συμφωνητικά
λήγουν την 31-7-2018, β) στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας κάνει
την πρακτική του άσκηση ένας (1) μαθητής του οποίου το συμφωνητικό
λήγει την 31-7-2018 και γ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας κάνουν την
πρακτική τους άσκηση έξι (6) μαθητές των οποίων τα συμφωνητικά λήγουν
την 31-7-2018.
12. Η δαπάνη για την αποζημίωση των παρακάτω μαθητευόμενων: α) για
την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εκτιμάται στο ποσό των 5.250 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.01.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 2.350 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.01.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, β) για την Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας εκτιμάται στο ποσό των 8.640 € και θα βαρύνει
τον κωδικό 02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 4.320 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.02.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, γ) για την Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας εκτιμάται στο ποσό των 2.000 € και θα βαρύνει τον κωδικό
02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό
των 1.050 € και θα βαρύνουν τον κωδικό 02.02.073.0355.01.1231 του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, καθώς και
των ετών 2019-2020. Και στους τρεις κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες
πιστώσεις και θα προβλεφθούν και για τα επόμενα έτη.
13. Την υπ’ αριθ. 165247/7701/29-5-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, για την κάλυψη των
αμοιβών συνολικά δεκαεπτά (17) μαθητών της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συγκεκριμένα έντεκα (11)
σπουδαστών/σπουδαστριών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που θα
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες της Έδρας και
της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά το χρονικό
διάστημα από την έναρξη της απασχόλησής τους, το τρέχον έτος, έως τις
30/6/2020 και έξι (6) μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακό
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έτος-Τάξη Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση σε υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη απασχόλησης
του τρέχοντος έτους και έως τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών.
14. Την υπ’ αριθ. 165247/7701/29-5-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, για την κάλυψη των
αμοιβών συνολικά δεκαοκτώ (18) μαθητών της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
και
συγκεκριμένα
οκτώ
(8)
σπουδαστών/σπουδαστριών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που θα
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κατά το χρονικό διάστημα από
την έναρξη της απασχόλησής τους, το τρέχον έτος, έως τις 30/6/2020 και
δέκα (10) μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ.- Μεταλυκειακό έτος-Τάξη
Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε
υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κατά το χρονικό
διάστημα από την έναρξη απασχόλησης του τρέχοντος έτους και έως τη
συμπλήρωση εννέα (9) μηνών.
15. Την υπ’ αριθ. 165247/7701/29-5-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, για την κάλυψη των
αμοιβών συνολικά εννέα (9) μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη απασχόλησης του τρέχοντος
έτους και έως τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών.
16. Επειδή θεωρούμε 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.
Εισηγείται,
1. τη λήψη απόφασης για ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους
φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας των σχολικών ετών
2018-2019 και 2019-2020 και για συνολικό αριθμό σαράντα τεσσάρων (44)
μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α) δεκαεννέα (19) σπουδαστών/σπουδαστριών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
Ο.Α.Ε.Δ που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, το τρέχον
έτος και έως τις 30.6.2020 και συγκεκριμένα: Α) έντεκα (11) μαθητών για
την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και οκτώ (8) μαθητών για την
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, κατά προτίμηση για την
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: τέσσερις (4) σπουδαστές/σπουδάστριες
ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων, τρεις (3)
8

ΑΔΑ: 69507Λ6-ΜΕΦ

σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, δύο
(2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών
Καθηκόντων και δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες Τεχνιτών Υποστήριξης
Συστημάτων Η/Υ και για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:
δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών
Καθηκόντων, δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες
ειδικότητας Υπαλλήλων Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
και δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης
Συστημάτων Η/Υ και Β) είκοσι πέντε (25) μαθητών/μαθητριών των
ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν
την πρακτική τους άσκηση κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη
απασχόλησης του τρέχοντος έτους και έως τη συμπλήρωση εννέα (9)
μηνών, και συγκεκριμένα έξι (6) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αχαΐας,
δέκα (10) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εννέα
(9) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Ηλείας κατά προτίμηση ειδικοτήτων:
πέντε (5) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και ένας/μία
(1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής για την Π.Ε. Αχαΐας, πέντε (5)
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και πέντε (5) Τεχνικών
Εφαρμογών Πληροφορικής για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τεσσάρων
(4) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, τριών (3)
Τεχνικών Οχημάτων και δύο (2) Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων για την Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , και
2. τη λήψη απόφασης για ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους
φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας του σχολικού έτους
2018-2019 και για συνολικό αριθμό οκτώ (8) μαθητευόμενων που θα
συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση από το προηγούμενο σχολικό έτος
των παρακάτω ειδικοτήτων: τριών (3) σπουδαστών/τριών ειδικότητας
Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και τριών (3) σπουδαστών/τριών
ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων για τις Υπηρεσίες της
Π.Ε. Αχαΐας και δύο (2) σπουδαστών/τριών ειδικότητας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να
καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να
καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης
εκπαιδευτικής δομής.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων: α) για την
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εκτιμάται στο ποσό των 5.250 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.01.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 2.350 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.01.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, β) για την Περιφερειακή
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Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας εκτιμάται στο ποσό των 8.640 € και θα βαρύνει
τον κωδικό 02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 4.320 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.02.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020 και γ) για την
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας εκτιμάται στο ποσό των 2.000 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 1.050 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.02.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
165247/7701/29-5-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, για την κάλυψη αμοιβών.
Σε όλους τους κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για
το τρέχον έτος (τόσο για τις νέες θέσεις μαθητείας που αιτούμαστε με την
παρούσα, όσο και για τους σπουδαστές που συνεχίζουν ως Β΄ Τάξη για το
σχολικό έτος 2018-2019 την πρακτική τους άσκηση) και θα προβλεφθούν
και για τα επόμενα έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1. τη λήψη απόφασης για ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους
φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας των σχολικών ετών
2018-2019 και 2019-2020 και για συνολικό αριθμό σαράντα τεσσάρων (44)
μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α) δεκαεννέα (19) σπουδαστών/σπουδαστριών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
Ο.Α.Ε.Δ που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, το τρέχον
έτος και έως τις 30.6.2020 και συγκεκριμένα: Α) έντεκα (11) μαθητών για
την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και οκτώ (8) μαθητών για την
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, κατά προτίμηση για την
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: τέσσερις (4) σπουδαστές/σπουδάστριες
ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων, τρεις (3)
σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, δύο
(2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών
Καθηκόντων και δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες Τεχνιτών Υποστήριξης
Συστημάτων Η/Υ και για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:
δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών
Καθηκόντων, δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες
ειδικότητας Υπαλλήλων Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
και δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης
Συστημάτων Η/Υ και Β) είκοσι πέντε (25) μαθητών/μαθητριών των
ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν
την πρακτική τους άσκηση κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη
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απασχόλησης του τρέχοντος έτους και έως τη συμπλήρωση εννέα (9)
μηνών, και συγκεκριμένα έξι (6) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αχαΐας,
δέκα (10) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εννέα
(9) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Ηλείας κατά προτίμηση ειδικοτήτων:
πέντε (5) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και ένας/μία
(1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής για την Π.Ε. Αχαΐας, πέντε (5)
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και πέντε (5) Τεχνικών
Εφαρμογών Πληροφορικής για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τεσσάρων
(4) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, τριών (3)
Τεχνικών Οχημάτων και δύο (2) Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων για την Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , και
2. τη λήψη απόφασης για ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους
φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας του σχολικού έτους
2018-2019 και για συνολικό αριθμό οκτώ (8) μαθητευόμενων που θα
συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση από το προηγούμενο σχολικό έτος
των παρακάτω ειδικοτήτων: τριών (3) σπουδαστών/τριών ειδικότητας
Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και τριών (3) σπουδαστών/τριών
ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων για τις Υπηρεσίες της
Π.Ε. Αχαΐας και δύο (2) σπουδαστών/τριών ειδικότητας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να
καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να
καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης
εκπαιδευτικής δομής.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων: α) για την
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εκτιμάται στο ποσό των 5.250 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.01.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 2.350 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.01.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, β) για την Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας εκτιμάται στο ποσό των 8.640 € και θα βαρύνει
τον κωδικό 02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 4.320 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.02.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020 και γ) για την
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας εκτιμάται στο ποσό των 2.000 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 1.050 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.02.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
165247/7701/29-5-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, για την κάλυψη αμοιβών.
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Σε όλους τους κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για
το τρέχον έτος (τόσο για τις νέες θέσεις μαθητείας που αιτούμαστε με την
παρούσα, όσο και για τους σπουδαστές που συνεχίζουν ως Β΄ Τάξη για το
σχολικό έτος 2018-2019 την πρακτική τους άσκηση) και θα προβλεφθούν
και για τα επόμενα έτη».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει: 1. Την ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους φορείς
που μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας των σχολικών ετών 20182019 και 2019-2020 και για συνολικό αριθμό σαράντα τεσσάρων (44)
μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α) δεκαεννέα (19) σπουδαστών/σπουδαστριών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
Ο.Α.Ε.Δ που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, το τρέχον
έτος και έως τις 30.6.2020 και συγκεκριμένα: Α) έντεκα (11) μαθητών για
την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και οκτώ (8) μαθητών για την
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, κατά προτίμηση για την
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: τέσσερις (4) σπουδαστές/σπουδάστριες
ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων, τρεις (3)
σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, δύο
(2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών
Καθηκόντων και δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες Τεχνιτών Υποστήριξης
Συστημάτων Η/Υ και για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:
δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών
Καθηκόντων, δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες
ειδικότητας Υπαλλήλων Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
και δύο (2) σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης
Συστημάτων Η/Υ και Β) είκοσι πέντε (25) μαθητών/μαθητριών των
ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας που θα πραγματοποιήσουν
την πρακτική τους άσκηση κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη
απασχόλησης του τρέχοντος έτους και έως τη συμπλήρωση εννέα (9)
μηνών, και συγκεκριμένα έξι (6) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αχαΐας,
δέκα (10) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εννέα
(9) μαθητών/μαθητριών για την Π.Ε. Ηλείας κατά προτίμηση ειδικοτήτων:
πέντε (5) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και ένας/μία
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(1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής για την Π.Ε. Αχαΐας, πέντε (5)
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και πέντε (5) Τεχνικών
Εφαρμογών Πληροφορικής για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τεσσάρων
(4) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, τριών (3)
Τεχνικών Οχημάτων και δύο (2) Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων για την Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , και
2. Την ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους φορείς που
μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019
και για συνολικό αριθμό οκτώ (8) μαθητευόμενων που θα συνεχίσουν την
πρακτική τους άσκηση από το προηγούμενο σχολικό έτος των παρακάτω
ειδικοτήτων: τριών (3) σπουδαστών/τριών ειδικότητας Τεχνιτών
Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και τριών (3) σπουδαστών/τριών
ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων για τις Υπηρεσίες της
Π.Ε. Αχαΐας και δύο (2) σπουδαστών/τριών ειδικότητας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να
καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να
καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης
εκπαιδευτικής δομής.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων: α) για την
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εκτιμάται στο ποσό των 5.250 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.01.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 2.350 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.01.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, β) για την Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας εκτιμάται στο ποσό των 8.640 € και θα βαρύνει
τον κωδικό 02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 4.320 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.02.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020 και γ) για την
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας εκτιμάται στο ποσό των 2.000 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 02.02.073.0385.01.1231, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές
εκτιμώνται στο ποσό των 1.050 € και θα βαρύνουν τον κωδικό
02.02.073.0355.01.1231 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους, καθώς και των ετών 2019-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
165247/7701/29-5-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, για την κάλυψη αμοιβών.
Σε όλους τους κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για
το τρέχον έτος (τόσο για τις νέες θέσεις μαθητείας που αιτείται η παρούσα,
όσο και για τους σπουδαστές που συνεχίζουν ως Β΄ Τάξη για το σχολικό
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έτος 2018-2019 την πρακτική τους άσκηση) και θα προβλεφθούν και για τα
επόμενα έτη.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

14

