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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 194/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε απαζρόιεζεο (επηδνηνύκελεο) γηα ηελ
πξαθηηθή άζθεζε καζεηεπνκέλσλ θαη ζπνπδαζηώλ ησλ
δνκώλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(ΔΠΑ.Λ.- ΔΠΑ..-Η.Δ.Κ.) θαη θαζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
ηνπο, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 8-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηελ αξηζ.
77324/Τ1/19-6-2020 πξόζθιεζε γηα δηάζεζε ζέζεσλ Μαζεηείαο ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη Η.Δ.Κ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζηηο ΔΠΑ.. θαη ζηα Η.Δ.Κ. Ο.Α.Δ.Γ.,
δεηάεη από ηνπο θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Μαζεηείαο γηα ην ζρνιηθό
έηνο 2020-2021 λα ιάβνπλ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο θη αλ έρνπλ ήδε
ιάβεη, λα εθδνζνύλ λέεο, νη νπνίεο ζα ζπληαρζνύλ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο σο άλσ
Πξόζθιεζεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηνλ
Ο.Α.Δ.Γ. ζε ςεθηαθή κνξθή έσο ηηο 10 Ηνπιίνπ 2020.
Δηδηθόηεξα ζηελ ελ ιόγσ Πξόζθιεζε αλαθέξεηαη όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο &
Θξεζθεπκάησλ από θνηλνύ κε ηνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, ζα
εθαξκόζνπλ Πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο ζπλνιηθά γηα ηνπο καζεηεπόκελνπο θαη ζπνπδαζηέο ησλ
δνκώλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΠΑ.Λ. – ΔΠΑ.. – Η.Δ.Κ.) αξκνδηόηεηάο
ηνπο.
α) Σν Μεηαιπθεηαθό έηνο – ηάμε καζεηείαο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ.)
απεπζύλεηαη ζε απνθνίηνπο ΔΠΑ.Λ., έρεη δηάξθεηα 9 κελώλ θαη πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα εηδηθόηεηαο δηάξθεηαο 7 σξώλ ηε εβδνκάδα, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν θαη,
παξάιιεια, «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο – καζεηεία ζε εξγαζηαθό ρώξν»
δηάξθεηαο 28 σξώλ ηελ εβδνκάδα, επηκεξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο εκέξεο, ζηνλ εξγνδόηε.
β) Οη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ αλήθνπλ ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη 2 ζρνιηθά έηε, δειαδή 4 εμάκελα. Σν
ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηόρξνλα κε Πξαθηηθή
Άζθεζε-Μαζεηεία, ζηνπο ρώξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο ΆζθεζεοΜαζεηείαο είλαη ίζε κε ην ρξόλν θνίηεζεο, δειαδή έσο 20 κήλεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη γηα 4 ή 5
κέξεο ηελ εβδνκάδα γηα 6 ώξεο ηελ εκέξα.
γ) Σα Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) έρνπλ δηάξθεηα θνίηεζεο 5
εμάκελα, εθ ησλ νπνίσλ ην πέκπην δύλαηαη λα είλαη εμάκελν Μαζεηείαο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα
ηεο καζεηείαο αλέξρεηαη ζε 960 ώξεο θαη επηκεξίδεηαη ζε 192 ώξεο θαηάξηηζεο ζηε δνκή θαη 768
ώξεο ζην ρώξν εξγαζίαο. Ζ ρξνληθή θαηαλνκή ησλ σξώλ κεηαμύ δνκήο θαηάξηηζεο θαη ρώξνπ
εξγαζίαο αλά εβδνκάδα νξίδεηαη ζε κηα κέξα ζηε δνκή θαηάξηηζεο θαη ηέζζεξηο κέξεο ζην ρώξν
εξγαζίαο εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Πξόγξακκα πνπδώλ Μαζεηείαο. Ο αξηζκόο ησλ
σξώλ καζεηείαο ζην ρώξν εξγαζίαο νξίδεηαη ζε 8 ώξεο αλά εκέξα.
ηελ εθαξκνγή ηεο Μαζεηείαο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη ηνλ ΟΑΔΓ νη όξνη πινπνίεζεο είλαη θνηλνί γηα όινπο ηνπο ηύπνπο εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ.
Οη καζεηεπόκελνη ιακβάλνπλ εκεξήζηα απνδεκίσζε, πνπ νξίδεηαη ζην 75% επί ηνπ
λνκίκνπ λνκνζεηεκέλνπ θαηώηαηνπ νξίνπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ζε όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο». Από απηό ην πνζό ε ρξεκαηηθή
επηβάξπλζε ηνπ εξγνδόηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επηδόηεζεο.
ύκθσλα κε ην αξηζ. 1258/24-6-2020 έγγξαθν ηεο ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ Βέξνηαο,
ζην ελ ιόγσ ζρνιείν θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021 πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη παξαθάησ
εηδηθόηεηεο, από ηηο νπνίεο ν Γήκνο καο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη καζεηέο:
1. Τπαιιήισλ Γηνηθεηηθώλ Καζεθόλησλ
2. Σερληηώλ Μεραλώλ & πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ
3. Σερληηώλ Θεξκηθώλ & Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ
4. Σερληηώλ Ζιεθηξνινγηθώλ Δξγαζηώλ.
Ο Γ/ληήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. Βέξνηαο, ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ καο, δήηεζε ηελ απαζρόιεζε ζηνλ Γήκν καο κε ηνλ ζεζκό ηεο Μαζεηείαο, καζεηώλ ηνπ
ΔΠΑ.Λ. ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ, σο εμήο:
1.Γύν (2) καζεηέο εηδηθόηεηαο «Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο».
2.Έλαλ (1) καζεηή εηδηθόηεηαο «Σερλίηεο Ορεκάησλ».
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, επεηδή ζεσξνύκε όηη ν Γήκνο καο πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ
επηηπρή πινπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο καζεηείαο πξνο όθεινο ηόζν ησλ καζεηεπόκελσλ όζν θαη ηεο
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ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη επεηδή δύλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ θνξέσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπόκελσλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ, παξαθαινύκε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα
απνθαζίζεη γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζηνπο θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο
καζεηείαο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2020-2021, γηα ζπλνιηθό αξηζκό ελλέα (9) καζεηεπόκελσλ ησλ
παξαθάησ εηδηθνηήησλ:
α/α

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΓΟΜΖ (ΔΠΑ.ΛΔΠΑ.-ΗΔΚ)

1.

ΣΔΥΝΗΣΖ
ΘΔΡΜΗΚΩΝ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΣΔΥΝΗΣΩΝ
ΜΖΥΑΝΩΝ
&
ΤΣΖΜΑΣΩΝ
ΑΤΣ/ΣΟΤ
ΣΔΥΝΗΣΖ
ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΟ
ΦΤΣΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΣΔΥΝΗΚΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΣΔΥΝΗΚΟ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ
ΜΟΝΑΓΩΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΔΠΑ.

2.

3.
4.

5.

6.

ΑΡ. ΘΔΔΩΝ
ΑΡ. ΝΔΩΝ
ΜΔ
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ
ΤΜΒΑΖ
ΘΔΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ
ΜΑΘΖΣΔΗΑ Υ. ΔΣΟ 2020-2021
ΑΠΟ ΣΟ Υ.
ΔΣΟ 20202021
2

ΔΠΑ.

-

1

ΔΠΑ.Λ

-

1

ΔΠΑ.Λ

-

2

Η.Δ.Κ.

-

2

Η.Δ.Κ.

-

1

-

9

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο καζεηείαο δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ηε
ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δνκή, δύλαληαη λα θαιύπηνληαη από καζεηεπόκελνπο αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο άιιεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο.
Σν πνζό απνδεκίσζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ νξίδεηαη ζην 75% επί ηνπ λνκίκνπ
λνκνζεηεκέλνπ θαηώηαηνπ νξίνπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Από απηό ην πνζό πξνθύπηεη ε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδόηε κεηά ηελ
αθαίξεζε ηεο επηδόηεζεο. Σν πνζό ηεο απνδεκίσζεο θαζώο θαη νη λόκηκεο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ζα θαηαβάιινληαη κεληαίσο από ηνλ Γήκν Βέξνηαο.
Γηα ηηο εκέξεο ηεο θαλνληθήο άδεηαο, ν Γήκνο Βέξνηαο 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. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.
4186/2013 όπσο ηζρύεη. Οη εηζθνξέο ζα ππνινγίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξαγκαηηθώλ απνδνρώλ.
Ζ δαπάλε γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 9.685,61 επξώ θαη ζα
βαξύλεη πνζό7.015,50επξώ ηνλ Κσδηθό 10/6041.001 «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη
βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)» θαη πνζό 2.670,11 επξώ ηνλ
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Κσδηθό 10/6054 «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο ηξέρνληνο έηνπο.
Καη ζηνπο δύν σο άλσ Κσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020έρνπλ
πξνβιεθζεί νη απαηηνύκελεο πηζηώζεηοθαη έρνπλ δεζκεπηεί κε ηηο αξηζ. 99/2020 θαη 100/2020
απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο αληίζηνηρα ελώ αλάινγεο ζα πξνβιεθζνύλ γηα ην επόκελν έηνο,
ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 12748/8-7-2020βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ
Βέξνηαο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Γηαηί δε δεηνύκε πεξηζζόηεξεο ζέζεηο;
Γήκαξρνο: Οη ζπνπδαζηέο απηνί θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Απηέο ηηο ζέζεηο
κπνξνύκε λα θαιύςνπκε κόλν.
Παπιίδεο: Αο ζηεξίμνπκε ηνπο λένπο αλζξώπνπο δίλνληάο ηνπο δνπιεηά
Γήκαξρνο: ηνλ Γήκν ζα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε
Μειηόπνπινο: Θα ζπκθσλήζνπκε λα δνζνύλ απηέο νη ζέζεηο, αιιά λα αλαθέξνληαη σο
εξγαζία; Γελ δίλνπκε δνπιεηά, είλαη ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη θαιά θάλεη ν Γήκνο θαη
δεκηνπξγεί απηέο ηηο ζέζεηο.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 8-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 77324/Τ1/5-4-2019 πξόζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ
3.- Σν κε αξ. πξση. 1258/24-5-2020 έγγξαθν ησλ ΔΠΑ.. Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Βέξνηαο.
4.- Όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 θαη ζηνπο ΚΑ: 1) 10/6041.001 κε ηίηιν
«Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά
επηδόκαηα)» θαη 2) 10/6054 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ππάξρνπλ
γξακκέλεο νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο θαη αλάινγεο πηζηώζεηο ζα πξνβιεθζνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021.
5.- Σελ από 8-7-2020 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ.
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Δγθξίλεη ηελ απαζρόιεζε γηα πξαθηηθή άζθεζε ελληά (9) καζεηεπνκέλσλ θαη
ζπνπδαζηώλ ησλ δνκώλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΠΑ.Λ.- ΔΠΑ..-Η.Δ.Κ.)
γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021, ησλ θάησζη εηδηθνηήησλ:
α/α
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΡ. ΘΔΔΩΝ
ΑΡ. ΝΔΩΝ
ΓΟΜΖ (ΔΠΑ.ΛΜΔ
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ
ΔΠΑ.-ΗΔΚ)
ΤΜΒΑΖ
ΘΔΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ
ΜΑΘΖΣΔΗΑ Υ. ΔΣΟ 2020-2021
ΑΠΟ ΣΟ Υ.
ΔΣΟ 20202021
1.
ΣΔΥΝΗΣΖ
ΔΠΑ.
2
ΘΔΡΜΗΚΩΝ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
2.
ΣΔΥΝΗΣΩΝ
ΔΠΑ.
1
ΜΖΥΑΝΩΝ
&
ΤΣΖΜΑΣΩΝ
ΑΤΣ/ΣΟΤ
3.
ΣΔΥΝΗΣΖ
ΔΠΑ.Λ
1
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4.

5.

6.

ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΟ
ΦΤΣΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΣΔΥΝΗΚΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΣΔΥΝΗΚΟ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ
ΜΟΝΑΓΩΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΔΠΑ.Λ

-

2

Η.Δ.Κ.

-

2

Η.Δ.Κ.

-

1

-

9

Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε, γηα ηελ ππνγξαθή
ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ Γ.Βέξνηαο θαη ΟΑΔΓ, γηα ηελ απαζρόιεζε γηα πξαθηηθή άζθεζε
καζεηεπνκέλσλ θαη ζπνπδαζηώλ ησλ δνκώλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(ΔΠΑ.Λ.- ΔΠΑ..-Η.Δ.Κ.)

ΑΔΑ: ΨΜΩΨΩ9Ο-491
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 194 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 14-7-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

