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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  95/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  

 

 Σήμερα Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

11.039/6.8.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 

19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουστάκας Γεώργιος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

4 Δελής Αθανάσιος 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Καραμάνη Δήμητρα 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 



 2 

7 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Μούκας Σωτήριος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κίτσου Ελένη 

2 Θεοδώρου Έλλη 6 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Θωμάς Ευάγγελος 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Καραπατσούδη Ελένη 8 Τζιάκος Δημήτριος 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Έλλη Θεοδώρου και Ιωάννης Μουράτογλου 

προσήλθαν – συνδέθηκαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς 

τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης). 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε - αποσυνδέθηκε 

από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την 

έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης). 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Θωμάς προσήλθε – συνδέθηκε στη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο εξής: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός  

β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης (συνδέθηκε κατά τη διάρκεια υποβολής 

ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α.  Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου 

για την τήρηση των πρακτικών. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 10.986/5.8.2021 (Ορθή 
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επανάληψη 10.8.2021) εισήγηση  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

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

«Σχετ.: το με α.π. ΦΒ7/ 87494/Κ3/19-7-2021 έγγραφο των Υπ. Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό 

έτος-τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ». 

Κατά την περίοδο 2021-2022, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα 

υλοποιήσει το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας στις ειδικότητες που παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα 1 του ως άνω σχετικού εγγράφου. Αναλυτικές πληροφορίες για την 

υλοποίηση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 του ως άνω σχετικού εγγράφου.  

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση 

των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στη διευκόλυνση των αποφοίτων τους να ενταχθούν 

και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Με το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 

αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, τo Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την αναβάθμιση 

των προσόντων των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω μιας 

μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες και συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην αγορά 

εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ειδικότερα, κατά το Μεταλυκειακό 

Έτος - Τάξη Μαθητείας, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να 

παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο 

πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική 

δομή, οδηγεί, μετά από εξετάσεις, σε πιστοποίηση των γνώσεων και ειδικοτήτων σε 

συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ 

συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Σε περιφερειακό επίπεδο ο θεσμός της 

μαθητείας υποστηρίζεται από τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά 

Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) κάθε περιφέρειας. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. είναι αρμόδια για την επικοινωνία, 

την ενημέρωση και την κινητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων για θέματα μαθητείας. Ο 

θεσμός της Μαθητείας έχει θετική ανταπόκριση στους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και 

του δημόσιου τομέα. 

Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της 

μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο του 

ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ' ελάχιστον πενήντα τοις 

εκατό (50%) και β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας. Ειδικότερα, το Μεταλυκειακό Έτος 

– Τάξη Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε 

αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μήνες και περιλαμβάνει 
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εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που 

πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό 

χώρο» διάρκειας 32 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, το 

οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον μαθητευόμενο. Η μαθητεία 

ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και 156 

ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών 

κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος. Το Πρόγραμμα βασίζεται σε 

μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης της εκάστοτε 

ειδικότητας. Σημειώνεται ότι για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας εξακολουθούν να 

ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας που έχουν ήδη συνταχθεί σύμφωνα 

με το ν. 4186/2013 μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 

του άρθρου 44 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

εμπλεκόμενων μερών ορίζονται με σύμβαση η οποία υπογράφεται από τον εργοδότη και 

τον μαθητευόμενο και θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.  

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς 

πόρους, έτσι ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους των 

μαθητευόμενων. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται σε 

ποσοστό 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου 

ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό 

χώρο». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της 

επιδότησης αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης Μαθητευόμενων 

Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της 

κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής 

άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο 

ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με 

την καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). 

       Μετά από έρευνα και προφορική συζήτηση με τους Προϊσταμένους των 

Τμημάτων του Δήμου προτείνονται  οι εξής ειδικότητες:  

ΕΠΑ.Λ. 

Α

  Α/Α  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Λ. 

2021-2022 
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1 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

2 

 ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

Η συνολική δαπάνη είναι 6.000,00€ και βαρύνει τους Κ.Α 02.10.6041.002 και 

02.10.6054.001 του προϋπολογισμού έτους 2021. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ.117/2021 (αρ.βεβ.117) και ΑΔΑ ΨΛΔ8ΩΡΠ-

Α9Β. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και θα δεσμευθούν στο επόμενο οικονομικό 

έτος, εφόσον απαιτείται.  

Επίσης σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να οριστεί αρμόδιος 

υπάλληλος για την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του αριθμού θέσεων 

μαθητείας και των οικονομικών στοιχείων που απαιτούνται. Προτείνεται η υπάλληλος του 

Τμήματος Παιδείας Αθανασίου Αικατερίνη του Γεωργίου με αναπληρωτή της τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Τζιμπιλή Χρήστο του Αθανασίου. 

 Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος 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. Η εφαρμογή της μαθητείας θα ισχύει την νέα χρονιά 

2021-2022». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, 

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 

ΦΒ7/87494/Κ3/19.7.2021 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων μαθητείας, 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  

 Α. Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Έδεσσας στις επιχειρήσεις / φορείς που μετέχουν 

στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2021-22, για συνολικό αριθμό δύο (2) 

μαθητευόμενων του  1ου ΕΠΑ.Λ. Έδεσσας, της παρακάτω ειδικότητας: 

 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 6.000,00 ευρώ, από τους κωδικούς 

02.10.6041.002 και 02.10.6054.001 του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου. Ανάλογες 
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πιστώσεις θα προβλεφθούν και θα δεσμευθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον 

απαιτείται.  

Β. Ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος για την καταχώρηση στο πληροφοριακό 

σύστημα του αριθμού θέσεων μαθητείας και των οικονομικών στοιχείων που 

απαιτούνται, η υπάλληλος του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

Αθανασίου Αικατερίνη του Γεωργίου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αναπληρωτής 

αυτής ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

Τζιμπιλής Χρήστος του Αθανασίου ΠΕ Διοικητικού. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  95/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  17.8.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 

Γενιάς Αικ. Αθανασίου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Χ. Μπάκο 

- Αν. Προϊστάμενο Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Χ. 

Τζιμπιλή  

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νέας Γενιάς Α. Πασχάλη 

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

 


