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ΘΕΜΑ: Καθοπιζμόρ απιθμού μαθηηεςόμενων Μεηαλςκειακό  Έηορ – Σάξη 

Μαθηηείαρ ΕΠΑ.Λ για απαζσόληζη ζηo Δήμο Δςηικήρ άμος καηά ηην πεπίοδο 

2022-2023. 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 15
ελ

 Ινπλίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ώξα 12.00΄ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε (δηα πεξηθνξάο)  

ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ηελ 6550/14-06-2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε 

λόκηκα, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ην 

άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 παξ.5 ηνπ Ν.4555/2018, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) (ΦΔΚ 

Α΄ 55/11-03-2020), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/2020 (Α΄76).  

Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε απαξηίαο, δηόηη ζε ζπλόινπ 27 μελών, βξέζεθαλ 

παξόληα 27 μέλη δειαδή:  

  

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ αντ/ρχος 

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

10.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

11.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

12.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

13.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

14.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

15.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

16.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

17.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

18.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

19.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

20.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

21.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

22.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ πρόεδρος 

23.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

24.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

25.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ μέλος 

26.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

27.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος
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  Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε ζηνλ νπνίν 

ηέζεθαλ ππόςε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

ηνλ θ. Κσζηάθε Γεώξγην, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, ν Πξόεδξνο ηεο ζπλεδξίαζεο 

αλέζεζε ηελ ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ον: Καθοπιζμόρ απιθμού μαθηηεςόμενων Μεηαλςκειακό  Έηορ – Σάξη 

Μαθηηείαρ ΕΠΑ.Λ για απαζσόληζη ζηo Δήμο Δςηικήρ άμος καηά ηην πεπίοδο 

2022-2023. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

εηζεγνύκελνο ην (1
ν
)  πξώην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ελεκέξσζε θάζε 

ζύκβνπιν δηα πεξηθνξάο γηα ην έθηαθην θαη θαηεπείγνλ ηεο παξνύζαο ζπλεδξίαζεο 

θαη ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο απηήο ιόγσ  θαηαιεθηηθώλ εκεξνκεληώλ θαη θάιεζε ην 

ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν πκβνύιην Ομόθωνα απνδέρζεθε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, γηα ην έθηαθην θαη 

θαηεπείγνλ ηεο παξνύζαο ζπλεδξίαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Ν. 4555/2018. 

Αθνινύζσο έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ηνπ 

Γήκνπ θ.Ισάλλαο Παηξώλε ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο: 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην Α.ΠΦΒ7/39467/Κ3/30-05-2022 

απεπζύλεη αλνηθηή πξόζθιεζε γηα δηάζεζε ζέζεσλ Μαζεηείαο ζην Μεηαιπθεηαθό 

Έηνο –Σάμε Μαζεηείαο απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. 

Καηά ηελ πεξίνδν 2022-2023, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζα 

εθαξκόζεη Πξόγξακκα Μαζεηείαο γηα ηνπο καζεηεπόκελνπο ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ 

Έηνπο – Σάμε Μαζεηείαο απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ.) 

Σν Μεηαιπθεηαθό Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο απεπζύλεηαη ζε απνθνίηνπο ΔΠΑ.Λ., 

πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν θαη 

παξάιιεια «Πξόγξακκα κάζεζεο ζε εξγαζηαθό ρώξν», ην νπνίν αλαιακβάλεη λα 

παξάζρεη ν εξγνδόηεο ζηνλ καζεηεπόκελν. Η καζεηεία νινθιεξώλεηαη κε ηελ 

ζπκπιήξσζε  ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ εκεξώλ 

παξνπζίαο ζην ρώξν εξγαζίαο, όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Οδεγό Καηάξηηζεο ηεο 

εθάζηνηε εηδηθόηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 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» αληηζηνηρεί ζην πνζό €27,59€. Η απνδεκίσζε επηδνηείηαη 

ζρεδόλ εμ’ νινθιήξνπ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη 

θαηαβάιιεηαη από ηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ελώ νη λόκηκεο 
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αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη κεληαίσο από ηνλ εξγνδόηε, ε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 156 εξγάζηκεο εκέξεο (πεξίπνπ 9 κήλεο). 

Η ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδόηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επηδόηεζεο 

αλαθέξεηαη ζε Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε πεξί Δπηδόηεζεο Μαζεηεπόκελσλ 

Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο – Σάμε Μαζεηείαο θαη πεξηιακβάλεη κόλν ην ζύλνιν ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Η επηδόηεζε δελ  θαηαβάιιεηαη γηα ηηο εκέξεο ηεο 

θαλνληθήο άδεηαο, αζζελείαο ή απνπζίαο όπσο απηέο νξίδνληαη από ηνλ Καλνληζκό  

Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο –Σάμε Μαζεηείαο. ηηο πεξηπηώζεηο 

θαλνληθήο αδείαο νη εξγνδόηεο ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ νιόθιεξν ην 

πξνβιεπόκελν εκεξνκίζζην ζηνπο καζεηεπόκελνπο. ηηο πεξηπηώζεηο απνπζίαο ιόγσ 

αζζέλεηαο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 657 θαη 658 ηνπ Αζηηθνύ 

Κώδηθα. Σν Τ.ΠΑΙ.Θ. δελ επηβαξύλεηαη κε ηελ θαηαβνιή δώξσλ θαη ινηπώλ 

επηδνκάησλ (όπνπ απηά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ). 

 

 Δπεηδή ζεσξνύκε όηη ν δήκνο καο 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 Γπηηθήο 

άκνπ, παξαθαινύκε ην ώκα λα πάξεη απόθαζε: 

 

Γηα ηελ έληαμε ηνπ δήκνπ καο ζηηο επηρεηξήζεηο/θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε 

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

ζπλνιηθό αξηζκό ηεζζάξσλ ζέζεσλ (4) καζεηεπόκελσλ ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 

 

 

 

Α/Α  ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ  

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΕΩΝ ΜΕΣ. ΕΣΟ 

ΕΠΑ.Λ. 2021- 

2022 

 

1 

Τπάιιεινο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 
1 

 

2 

Σερληθόο Ηιεθηξνληθώλ & Τπνινγηζηηθώλ 

πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηύσλ 

θαη Σειεπηθνηλσληώλ   

1 

 

3 
Σερληθόο Η/Τ θαη Γηθηύσλ Η/Τ 1 

 

4 
Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & πνηώλ 1 

ΤΝΟΛΟ 

  
4 

 

Για ηο έηορ 2022: Βεβαίσζε δέζκεπζεο πίζησζεο *4600,00€ € κε 

ΑΓΑ:ΩΝ7646ΜΦΟ8-Ρ7Φ. και Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο *4.600,00€ κε 

ΑΓΑ:6Ρ746ΜΦΟ8-ΡΡΣ. 

 

Για ηο έηορ 2023: 

Απόθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο 3250,00€ κε 

ΑΓΑ:6Ρ746ΜΦΟ8-ΡΡΣ. 

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

ΑΔΑ: ΩΑ6Λ46ΜΦΟ8-ΛΜ2



4 

 

καζεηεπόκελσλ πνπ βαξαίλνπλ ηνλ εξγνδόηε) 

 

 

Η δαπάλε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαπάλσ καζεηεπόκελσλ εηδηθνηήησλ εθηηκάηαη 

ζην πνζό ησλ € 5.000,00 επξώ [(27.59€ x 12 εκέξεο θαλνληθήο άδεηαο) x αξηζκό 

καζεηεπόκελσλ] θαη  ζα βαξύλεη ηνλ Κσδηθό 10.6041.0005 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

Πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο ησλ δνκώλ επαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο θαη θαηάξηηζεο» ελώ 

νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εθηηκώληαη ζην πνζό ησλ [(5,14€ + 0,45€) x 156 εκέξεο 

παξνπζίαο] πεξίπνπ € 2.500,00 επξώ θαη ζα βαξύλνπλ ηνλ Κσδηθό 10.6054 κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο θαη αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ θαη ζην  

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2023. 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο καζεηείαο δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ 

από ηηο αλσηέξσ εηδηθόηεηεο δύλαληαη λα θαιύπηνληαη από καζεηεπόκελνπο 

ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

2. Σελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ  

3. Σελ ππ΄αξηζ. Α.ΠΦΒ7/39467/Κ3 από 30-05-2022 «Πξόζθιεζε γηα δηάζεζε 

ζέζεσλ Μαζεηείαο» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

4. Σελ ππ΄ αξηζ. 6736/15-06-2022 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  67  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 74  ηνπ Ν. 4555/2018. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

7. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

1] Θεσξεί, ηελ ζπλεδξίαζε έθηαθηε & θαηεπείγνπζα, θαη ην ζέκα απηήο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 6 ηνπ Ν.4555/2018, θόγσ 

θαηαιεθηηθώλ εκεξνκεληώλ. 

 

2] Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο/θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο 2022 – 2023 γηα ζπλνιηθό αξηζκό ηεζζάξσλ (4) 

καζεηεπόκελσλ ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 

Α/Α  ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ  

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΕΩΝ ΜΕΣ. ΕΣΟ 

ΕΠΑ.Λ. 2021- 

2022 

 

1 

Τπάιιεινο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 
1 
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2 

Σερληθόο Ηιεθηξνληθώλ & Τπνινγηζηηθώλ 

πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηύσλ 

θαη Σειεπηθνηλσληώλ   

1 

 

3 
Σερληθόο Η/Τ θαη Γηθηύσλ Η/Τ 1 

 

4 
Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & πνηώλ 1 

ΤΝΟΛΟ 

  
4 

 

Για ηο έηορ 2022: Βεβαίσζε δέζκεπζεο πίζησζεο *4.600,00€ κε ΑΓΑ: 

ΩΝ7646ΜΦΟ8-Ρ7Φ  θαη Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο *4.600,00 €  κε 

ΑΓΑ: 6Ρ746ΜΦΟ8-ΡΡΣ. 

Για ηο έηορ 2023: Απόθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο 

*3.250,00€ κε ΑΓΑ:  6Ρ746ΜΦΟ8-ΡΡΣ. 

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

καζεηεπόκελσλ πνπ βαξαίλνπλ ηνλ εξγνδόηε). 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο καζεηείαο δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ 

από ηηο αλσηέξσ εηδηθόηεηεο δύλαληαη λα θαιύπηνληαη από καζεηεπόκελνπο 

ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο. 

 

3] Η δαπάλε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαπάλσ καζεηεπόκελσλ  ζα βαξύλεη  ηνπο 

ΚΑΔ  10.6041.0005 «Ακνηβέο Πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο ησλ δνκώλ Δπαγγεικαηηθήο 

Δπο/ζεο θαη θαηάξηηζεο» κε ην πνζό ησλ 2.850,00 επξώ θαη  ηνλ ΚΑΔ 10.6054  

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ» κε ην πνζό ησλ 1.750,00 επξώ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο 2022. 

Αληίζηνηρεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο 2023 ζα πξνβιεθζνύλ ζηνλ  

ΚΑΔ  10.6041.0005 «Ακνηβέο Πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο ησλ δνκώλ Δπαγγεικαηηθήο 

Δπο/ζεο θαη θαηάξηηζεο» κε ην πνζό ησλ 1.000,00 επξώ θαη  ηνλ ΚΑΔ 10.6054  

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ» κε ην πνζό ησλ 2.250,00 επξώ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ  έηνπο 2023. 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   45/15-06-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο     ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

     

 

 

 

 

        

                                                                    Καπλόβαζι   15  Θοςνίος  2022 

                                   Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Ππόεδπορ  ηος Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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