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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  18/ 23-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  51/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Καζνξηζκόο αξηζκνύ καζεηεπνκέλσλ Μεηαιπθεηαθό Έηνο – Τάμε Μαζεηείαο ΔΠΑ.Λ. γηα 

απαζρόιεζε ζην Γήκν Σηληηθήο θαηά ηελ πεξίνδν 2022-2023 ».  

 

Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  23
ε
 ηνπ κελόο Μαΐνπ  ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

12:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3860/18-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν  (2) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο)                                        6)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Τνξνπλίδεο Ησάλλεο, (Αληηπξόεδξνο)                                    7)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

 3)  Ηληδέο Νηθόιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παύινο   

 5)  Γήκνπ Ησάλλεο                        

 

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.  

Ο θύξηνο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο εηζεγήζεθε  ην  ηξίην  ζέκα  ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν ήηαλ :   «Καζνξηζκόο αξηζκνύ καζεηεπνκέλσλ Μεηαιπθεηαθό Έηνο – 

Τάμε Μαζεηείαο ΔΠΑ.Λ. γηα απαζρόιεζε ζην Γήκν Σηληηθήο θαηά ηελ πεξίνδν 2022-2023 ». 
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Σηελ εηζήγεζή ηνπ ν θύξηνο  Πξόεδξνο  αλάθεξε όηη  ζύκθσλα κε ην έγγξαθν κε Αξ.Πξση.: 

ΦΒ7/39467/Κ3/06-04-2022 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Νενιαίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ κε Θέκα: 

«Πξόζθιεζε γηα δηάζεζε ζέζεσλ Μαζεηείαο ζην Μεηαιπθεηαθό Έηνο – Τάμε Μαζεηείαο 

απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.», ηελ πεξίνδν 2022-2023, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζα 

εθαξκόζεη Πξόγξακκα Μαζεηείαο γηα ηνπο καζεηεπόκελνπο ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο – Τάμε 

Μαζεηείαο απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ.). 

Τν Μεηαιπθεηαθό Έηνο – Τάμε Μαζεηείαο απεπζύλεηαη ζε απνθνίηνπο ΔΠΑ.Λ., πεξηιακβάλεη 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα εηδηθόηεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν θαη παξάιιεια 

«Πξόγξακκα Μάζεζεο ζε Δξγαζηαθό Φώξν», ην νπνίν αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ν εξγνδόηεο 

ζηνλ καζεηεπόκελν. Ζ καζεηεία νινθιεξώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 

καζήκαηνο θαη ησλ εκεξώλ παξνπζίαο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Οδεγό Καηάξηηζεο ηεο εηδηθόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 12 εκεξώλ θαλνληθήο άδεηαο 

πνπ δηθαηνύηαη ν καζεηεπόκελνο. 

Οη καζεηεπόκελνη ιακβάλνπλ εκεξήζηα απνδεκίσζε, πνπ νξίδεηαη ζην 95% επί ηνπ λνκίκνπ 

λνκνζεηεκέλνπ  θαηώηαηνπ  νξίνπ  ηνπ  εκεξνκίζζηνπ  αλεηδίθεπηνπ  εξγάηε  ζε  όιε  ηε  

δηάξθεηα  ηνπ «Πξνγξάκκαηνο κάζεζεο ζε εξγαζηαθό ρώξν». Από απηό ην πνζό ε ρξεκαηηθή 

επηβάξπλζε ηνπ εξγνδόηε, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επηδόηεζεο, αλαθέξεηαη ζε Κνηλή 

Υπνπξγηθή Απόθαζε θαη πεξηιακβάλεη κόλν ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 

Γηα ηηο εκέξεο ηεο θαλνληθήο άδεηαο, ν Γήκνο ζα θαηαβάιιεη νιόθιεξν ην εκεξνκίζζην, ελώ 

ζηηο πεξηπηώζεηο απνπζίαο ιόγσ αζζέλεηαο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 657 θαη 

658 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 

Από ηελ πξώηε εκέξα ηεο καζεηείαο νη καζεηεπόκελνη αζθαιίδνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ηνπο 

παξέρεηαη πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 

1846/1951, ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2335/1995 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

Ν.4763/2020 , όπσο ηζρύεη. Οη εηζθνξέο ζα ππνινγίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξαγκαηηθώλ απνδνρώλ 

ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε εγθπθιίνπο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

Σε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο καζεηείαο δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ηηο 

αλσηέξσ εηδηθόηεηεο δύλαληαη λα θαιύπηνληαη από καζεηεπόκελνπο ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο. 

Δπεηδή ζεσξνύκε όηη ν Γήκνο Σηληηθήο πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρή πινπνίεζε  ηνπ 

ζεζκνύ ηεο καζεηείαο πξνο όθεινο ηόζν ησλ καζεηεπόκελσλ όζν θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

επεηδή κπνξνύκε λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ/θνξέσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπόκελσλ ζηνλ  Γήκν καο, εηζεγνύκαζηε ζην Σώκα λα ιάβεη απόθαζε: 

Γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο/θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο – ηάμε καζεηείαο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2022 - 2023, γηα ζπλνιηθό αξηζκό 

ηξηώλ (3) καζεηεπόκελσλ ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕ

ΝΩΝ 

ΘΕΕΩΝ ΜΕΣ. ΕΣΟ 

ΕΠΑ.Λ. 2022- 2023 

1 Υπάιιεινο Γηνίθεζεο &  Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 2 

2 Τερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο 1 

 
ΤΝΟΛΟ 

3 

Για ηο έηος 2022: Βεβαίσζε δέζκεπζεο πίζησζεο 2.056,32€ κε ΑΓΑ: 94ΕΩΩ1Υ-Ξ3Ε και 

σπ΄αριθμό 194/2022. Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο 2.056,32 κε  ΑΓΑ: 94ΕΩΩ1Υ-Ξ3Ε  

 

Για ηο έηος 2023: Απόθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο 6.168,96€ κε ΑΓΑ: 

62ΓΛΩ1Υ-Θ0Ν (Απόθαζε Γεκάξρνπ Πνιπεηνύο Γαπάλεο: 264/2022 ΑΓΑ: 62ΓΛΩ1Υ-Θ0Ν) 

 

(*Τν πνζό είλαη ην άζξνηζκα ηεο ακνηβήο θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ καζεηεπόκελσλ 

πνπ βαξαίλνπλ ηνλ εξγνδόηε) 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ:  

Σπλνιηθή δαπάλε: 8.225,28€ 

 Κσδηθνί πνπ ζα επηβαξπλζνύλ:  

-Κ.Α.10.6041. Ταθηηθέο Απνδνρέο 5.287,68€ 

-Κ.Α.10.6054 Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο Δθηάθηνπ Πξνζσπηθνύ 2.937,60€ 

 Γέζκεπζε Κνλδπιίσλ: 

 Έπεηηα δήηεζε από ηα κέιε λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη θιείλνληαο ηελ ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή    

 

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο/θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο – ηάμε καζεηείαο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2022 - 2023, γηα ζπλνιηθό αξηζκό 

ηξηώλ (3) καζεηεπόκελσλ ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 
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Α/Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ 

ΜΕΣ. ΕΣΟ ΕΠΑ.Λ. 2022- 2023 

1 Υπάιιεινο Γηνίθεζεο &  Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 2 

2 Τερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο 1 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
3 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  51/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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