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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  5/2017      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. 

Πέλλας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 602/13.1.2017 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 19 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 ∆ίου Αναστάσιος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Γιώγας ∆ηµήτριος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος 7 Πέτκος Χρήστος 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 8 Φουνταλής Μιχαήλ 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

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

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου το µε αριθµ. πρωτ. 258/17.1.2017 έγγραφο της ∆/νσης Β/θµιας 

Εκπαίδευσης Πέλλας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Θέµα: 

Σχετ.: 

«Εφαρµογή Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και Ε.Κ. ευθύνης ∆.∆.Ε. Πέλλας» 

α. Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄/2006) άρθρα 10, 11, 12, 15 

β. Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/2013) άρθρα 7, 9, 12, 14, 25, 43, 46 

γ. ΥΑ Φ.7/179513/∆4/2016/ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 3529 τ.Β΄/2016)  

δ. Σχέδιο Οδηγού Εφαρµογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης 
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Μαθητείας/∆εκέµβριος 2016/ΥΠΠΕΘ 

ε. Αρ. Πρωτ. 657/16-01-2017/Περιφερειακή ∆/νση Εκπ/σης Κεντρικής 

Μακεδονίας  

 

1. Σε εφαρµογή των ανωτέρων σχετικών, σας γνωρίζουµε ότι το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΕΘ) αναδιάρθρωσε τη δοµή της 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθµίσεις για τη θεσµοθέτηση 

της Μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). 

2.Το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 εφαρµόζεται για πρώτη φορά ο θεσµός 

της µαθητείας στα ΕΠΑΛ. Ειδικά στα ΕΠΑΛ ευθύνης της ∆.∆.Ε. Πέλλας ο θεσµός της 

Μαθητείας αφορά τις παρακάτω ειδικότητες ανά Σχολική Μονάδα: 

α. Ειδικότητα: «Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής» στο ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης 

β. Ειδικότητα: «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και 

∆ικτύων» στο 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, στο 1ο ΕΠΑΛ Αριδαίας και στο 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας  

γ. Ειδικότητα: «Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών» στο 1ο ΕΠΑΛ 

Γιαννιτσών 

3. Προκειµένου να οργανωθεί και να υλοποιηθεί µε τον αρτιότερο τρόπο η Τάξη 

Μαθητείας στα ΕΠΑΛ ευθύνης µας, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες από όλους 

τους εµπλεκόµενους µέχρι την 25-01-2017 ως εξής: 

α. Τα ΕΠΑΛ και τα Ε.Κ.  

- Να ορίσουν έναν υπεύθυνο και έναν αναπληρωτή του για την Μαθητεία. 

- Οι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν µε τους Φορείς του ∆ηµοσίου οι οποίοι 

αναγράφονται στο 2ο συνηµµένο, προκειµένου να διασαφηνισθεί πόσες από τις 

θέσεις θα διατεθούν σε αποφοίτους ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια η απόφαση του Συλλογικού 

Οργάνου του φορέα του ∆ηµοσίου να αποσταλεί στη ∆.∆.Ε. Πέλλας, e-mail: 

mail@dide.pel.sch.gr, προκειµένου να συµπεριληφθούν στη νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί. 

- Επίσης, οι Φορείς του ∆ηµοσίου που δεν αναγράφονται στο 1ο συνηµµένο να 

ενηµερωθούν από τους υπεύθυνους των ΕΠΑΛ/Ε.Κ., προκειµένου να εκδοθεί η ίδια ως 

ανωτέρω απόφαση συλλογικού οργάνου µε ρητή µνεία ότι οι θέσεις Μαθητείας 

αφορούν αποκλειστικά αποφοίτους ΕΠΑΛ. 

- Επιπλέον, οι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν µε Ιδιωτικούς Φορείς, προκειµένου 

να εξασφαλίσουν θέσεις Μαθητείας. Υποστηρικτικά και για κοινοποίηση στους 

Ιδιωτικούς Φορείς αποστέλλονται το 1ο και 3ο συνηµµένο του παρόντος. 
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- Να αποστείλουν στη ∆.∆.Ε. Πέλλας το σύνολο των θέσεων µαθητείας που 

εξασφάλισαν από ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. 

- Να συµπληρώσουν και να αποστείλουν στη ∆.∆.Ε. Πέλλας τον 4ο συνηµµένο 

πίνακα excel. 

β. Οι ∆ηµόσιοι Φορείς µέχρι την 25-01-2017 να αποστείλουν στα αντίστοιχα 

ΕΠΑΛ/Ε.Κ. τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων για καθορισµό αριθµού θέσεων 

µαθητείας αποκλειστικά για αποφοίτους ΕΠΑΛ, σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους 

των ΕΠΑΛ/Ε.Κ. 

γ. Οι Ιδιωτικοί Φορείς σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των ΕΠΑΛ/Ε.Κ. να 

δηλώσουν τις θέσεις µαθητείας στον χώρο τους. 

δ. Υπενθυµίζεται ότι όλες οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι 

25-01-2017 χωρίς δυνατότητα παράτασης λόγω επικείµενης έκδοσης νέας ΚΥΑ.  

4. Τονίζεται ότι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την τάξη Μαθητείας το 

σχολικό έτος 2016-2017 στα ΕΠΑΛ/Ε.Κ. ευθύνης ∆.∆.Ε. Πέλλας είναι όσες περιοριστικά 

αναγράφονται στην παράγραφο 2 α, β, γ του παρόντος. 

5. Στη ∆.∆.Ε. Πέλλας υπεύθυνη για την λειτουργία της Μαθητείας ορίζεται η 

Προϊσταµένη Εκπαιδευτικών Θεµάτων Αντωνία Πολυξενίδου. 

6. Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειες όλων των εµπλεκοµένων». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας κ. Πλάτωνα 

Μιµιλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι εάν λειτουργήσει τµήµα µαθητείας, ο αριθµός των 

µαθητών θα είναι από 8 έως 12 και ο εργοδότης επιβαρύνεται µε το ηµεροµίσθιο και 

τις ασφαλιστικές εισφορές του κάθε µαθητευόµενου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 

των 9,35 €. Επίσης, απάντησε σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

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  

 Καθορίζει οχτώ (8) θέσεις µαθητείας αποκλειστικά για αποφοίτους του 1ου 

ΕΠΑΛ Έδεσσας µε την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών συστηµάτων, 

Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων», για τη λειτουργία «Μεταλυκειακού έτους – τάξης 

µαθητείας» το σχολικό έτος 2016-2017. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  5/2017 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  24.1.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- ∆/νση Β/θµιας Εκπαίδευσης  

- 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ίου 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη 
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