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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  194/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

23. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 19.00΄το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 16.257/27.7.2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ίου Αναστάσιος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Πέτκος Χρήστος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 8 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 9 Φουνταλής Μιχαήλ 

5 Μάρκου ∆ιονύσιος   

  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 8ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, αν και προσκλήθηκε νόµιµα. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Βρυττών κ. Θωµάς Τζαβέλλας 

γ.  Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 23ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς κ. Αναστάσιο ∆ίου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 16.093/25.7.2017 εισήγηση  της ∆/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, η οποία έχει ως εξής: 

«Κατά το σχολικό έτος 2017-18, το Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

από κοινού µε τον ΟΑΕ∆, θα εφαρµόσουν Προγράµµατα Μαθητείας συνολικά για 

τους µαθητευόµενους και σπουδαστές των δοµών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

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

 Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση, που ορίζεται στο 75% επί 

του νοµίµου νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη 

σε όλη τη διάρκεια του «Προγράµµατος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό 

το ποσό η χρηµατική επιβάρυνση του εργοδότη µετά την αφαίρεση της επιδότησης 

ανέρχεται στο ποσό των 9,35 ευρώ ανά ηµέρα µαθητείας. Από την πρώτη ηµέρα της 

µαθητείας οι µαθητευόµενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 

 Η Μαθητεία επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να 

καλύπτεται µέρος του µισθολογικού κόστους των µαθητευοµένων. Η επιδότηση δεν 

καταβάλλεται για τις ηµέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών 

επιδοµάτων.   

 Η ορθή υλοποίηση των προγραµµάτων Μαθητείας απαιτεί την εφαρµογή 

συνολικά του νοµικού πλαισίου που καλύπτει τα συγκεκριµένα προγράµµατα.  

 Μετά από έρευνα και προφορική συζήτηση µε τους Προϊσταµένους των 

Τµηµάτων του ∆ήµου καθώς και των Νοµικών προσώπων (∆Η.ΚΕ.∆Ε., ΕΥΖΗΝ), 

προτείνονται οι εξής ειδικότητες:  

ΕΠΑ.Λ. 

1.Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων, 

∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών (1 άτοµο, ∆ήµος) 

2.Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής (1 άτοµο, ∆ήµος) 

3.Τεχνικός Οχηµάτων (2 άτοµα, ∆ήµος, Τεχν.Υπηρεσία) 

 

Ι.Ε.Κ. 

1.Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών (1 άτοµο, ∆ήµος) 

2.Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (1 άτοµο, ∆ήµος) 
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 Συνολικά 6 άτοµα, µε 4 ήµερη εργασία/ εβδοµάδα, 6 ωρών/ ηµέρα, εφ΄όσον 

λειτουργήσουν οι ως άνω ειδικότητες στο ΕΠΑ.Λ. και στο ΙΕΚ του ∆ήµου Έδεσσας.  

Η συνολική δαπάνη είναι 10.620 ευρώ, από τους κωδικούς 02.10.6041.002, 

02.30.6041.002, 02.35.6041.002.  

 Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος Έδεσσας πρέπει 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 εργοδοτών/ φορέων  για την εκπαίδευση  των µαθητευόµενων παρακαλούµε για 

την αποδοχή της ως άνω πρότασης». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Έδεσσας στις επιχειρήσεις /φορείς που µετέχουν 

στην υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού έτους 2017-18, για συνολικό αριθµό έξι 

(6) µαθητευόµενων, µε 4ήµερη εργασία/εβδοµάδα, 6 ωρών/ηµέρα, εφ΄όσον 

λειτουργήσουν οι ως άνω ειδικότητες στο ΕΠΑ.Λ. και στο ΙΕΚ του ∆ήµου Έδεσσας, των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

ΕΠΑ.Λ. 

1.Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων, 

∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών (1 άτοµο, ∆ήµος) 

2.Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής (1 άτοµο, ∆ήµος) 

3.Τεχνικός Οχηµάτων (2 άτοµα, ∆ήµος, Τεχν.Υπηρεσία) 

Ι.Ε.Κ. 

1.Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών (1 άτοµο, ∆ήµος) 

2.Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (1 άτοµο, ∆ήµος) 

Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση, που ορίζεται στο 75% επί 

του νοµίµου νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη 

σε όλη τη διάρκεια του «Προγράµµατος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό 

το ποσό η χρηµατική επιβάρυνση του εργοδότη µετά την αφαίρεση της επιδότησης 

ανέρχεται στο ποσό των 9,35 ευρώ ανά ηµέρα µαθητείας. Από την πρώτη ηµέρα της 

µαθητείας οι µαθητευόµενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 
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 Η Μαθητεία επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να 

καλύπτεται µέρος του µισθολογικού κόστους των µαθητευοµένων. Η επιδότηση δεν 

καταβάλλεται για τις ηµέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών 

επιδοµάτων.   

Η συνολική δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 10.620,00 ευρώ και θα βαρύνει 

τους κωδικούς 02.10.6041.002, 02.30.6041.002, 02.35.6041.002 του σκέλους των 

εξόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  194/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14.8.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κούκος Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,   

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ίου 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 
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