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Από  το  υπ’  αριθμ.  13/27-06-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 160/2018 1. Θέμα:  Απασχόληση  και  καθορισμός  αριθμού 

μαθητευομένων  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και 
κατάρτισης  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019  στη 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  2557/22-06-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τριανταφύλλου Αργύριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

8.
Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Κατά το σχολικό έτος 2018-19 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 

κοινού  με  τον  Ο.Α.ΕΔ.  θα  εφαρμόσουν  προγράμματα  Μαθητείας  συνολικά  για  τους 

μαθητευόμενους  και  σπουδαστές  των  δομών  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης 

(ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  τα  με  αριθμό  65092/24-04-2018 

+682/19-06-2018 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου εκτίθενται 

αναλυτικά οι όροι του προγράμματος και ενημέρωσε τα μέλη ότι η επιλογή μπορεί να γίνει από 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή επιθυμεί  ο  φορέας και  ότι  οι  όροι  υλοποίησης είναι  κοινοί  για 
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όλους τους τύπους εκπαιδευτικών δομών.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου 

νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος  εκπαίδευσης  εργασίας  στο  χώρο  εργασίας»  Από  αυτό  το  ποσό  η  χρηματική 

επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά 

ημέρα μαθητείας.

Στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής και επειδή θεωρούμε ότι ο φορέας μας πρέπει να 

συμβάλλει  στην  επιτυχή  υλοποίηση  του  θεσμού  της  μαθητείας  προς  όφελος  τόσο  των 

μαθητευομένων όσο και της τοπικής κοινωνίας προτείνετε η ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στους φορείς 

που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας  σχολικού έτους 2018-2019 για συνολικό αριθμό 

τεσσάρων (4) μαθητευομένων των παρακάτω ειδικοτήτων:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ

ΑΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

1 Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων

ΕΠΑ.Σ –ΟΑΕΔ 2

2 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας ΙΕΚ-ΟΑΕΔ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη του  την 

εισήγηση  του  Προέδρου,  τα  με  αριθμό  65092/24-04-2018  +682/19-06-2018  έγγραφα  του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 

μαθητείας  σχολικού  έτους  2018-2019  για  συνολικό  αριθμό  τριών  (3)  μαθητευομένων  των 

παρακάτω ειδικοτήτων:
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-
2019

1 Τεχνιτών Θερμικών & 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΕΠΑ.Σ –ΟΑΕΔ 2

2 Στέλεχος Διοίκησης και 
Οικονομίας ΙΕΚ-ΟΑΕΔ 1

ΣΥΝΟΛΟ 3
2. Το ποσό αποζημίωσης ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου 

του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης 

εργασίας στο χώρο εργασίας» Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη 

μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα μαθητείας. Το 

ποσό  της  αποζημίωσης  καθώς  και  οι  νόμιμες  ασφαλιστικές  εισφορές  θα  καταβάλλονται 

μηνιαίως.

3. Για τις ημέρες της κανονικής άδειας η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο 

ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 

657 & 658 του Α.Κ.
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4. Οι  μαθητευόμενοι  ασφαλίζονται  στο  ΕΦΚΑ  από  την  πρώτη  ημέρα  μαθητείας  και  τους 

παρέχεται πλήρη 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 

4186/2013  όπως  ισχύει.  Οι  εισφορές  θα  υπολογίζονται  στο  ήμισυ  των  πραγματικών 

αποδοχών. 

5. Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων εκτιμάται συνολικά στο ποσό 

των 10.775,67€. Θα βαρύνει τους Κ.Α. 60-01-05-0000 «Αμοιβές Μαθητευομένων» κατά 

4.108,80€ και Κ.Α. 60-02-00-0004 «Εργοδοτικές Εισφορές Μαθητευομένων» κατά 852,79€ 

προϋπολογισμού έτους 2018 και τους Κ.Α. 60-01-05-0000 «Αμοιβές Μαθητευομένων» κατά 

4.793,60€ και Κ.Α. 60-02-00-0004 «Εργοδοτικές Εισφορές Μαθητευομένων» κατά 891,12€ 

προϋπολογισμού έτους 2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο13απόφαση 160/27-06-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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