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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 189/2019
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
18. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20
Σήμερα M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7129/19.4.2019 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».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)
Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
Βερικούκης Χρήστος
Γιώγας Δημήτριος
Δασκάλου Χρήστος
Δημητριάδης Βασίλειος
Δίου Αναστάσιος
Ζδρου Αικατερίνη

9
10
11
12
13
14
15
16

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία
Κατσάρα – Βλάχου Μαρία
Πέτκος Χρήστος
Ρυσάφης Αντώνιος
Σαμλίδης Μιχαήλ
Σόντρας Ιωάννης
Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
Χατζόγλου Ιωάννης
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
2
3
4
5
6

αν και κλήθηκαν νόμιμα
Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)
7
Πασχάλης Αλέξανδρος
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα
8
Ταμβίσκου Ευτυχία
Κούκος Γεώργιος
9
Ταπαζίδης Δημήτριος
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Τσιβόγλου Χρήστος
Μάρκου Διονύσιος
11 Φουνταλής Μιχαήλ
Μουράτογλου Ιωάννης
Η συζήτηση του 15ου θέματος διεκόπη και συνεχίστηκε στο τέλος της
συνεδρίασης, μετά την συζήτηση όλων των υπολοίπων θεμάτων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση
μετά τη συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο

Δημοτικός

Σύμβουλος

κ.

Αντώνιος

Ρυσάφης

αποχώρησε

από

τη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15 ου θέματος, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει το νέο
σχέδιο κανονισμού άρδευσης και δεν συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφιση των 16 ου
έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15 ου θέματος και δεν συμμετείχε στη ψήφισή του,
αλλά και στη συζήτηση και ψήφιση των 16 ου έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δασκάλου αποχώρησε πριν τη ψήφιση
του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής

Κοινότητας

Έδεσσας

κ.

Πέτρος

Γαλανός

για

τα

θέματα

που

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
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. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
γ. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας
δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής
ε. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
στ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση, έως τη συνέχιση συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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 Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 18 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 7209/19.4.2019
εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ.: τα με 1. α.π. 53781/Υ1/5-4-2019, 2.α.π.6919/18-4-2019 έγγραφο της
Δ/νσης Τ.Υ.& Πολεοδομίας, 3.α.π.μαθητείας 36 έγγραφο του ΕΠΑΛ Έδεσσας
Κατά το σχολικό έτος 2019-20, το Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
από κοινού με τον ΟΑΕΔ, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για
τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.
Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός
χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο
μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή
επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο
εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο
εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων
και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.
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
αναφέρεται στις επιμέρους Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Υλοποίησης της μαθητείας
(Φ7/155762/Δ4/19-9-2018, ΦΕΚ 4191Β 24.09.2018, ΦΕΚ 4501Β 12.10.2018,όπως
τροποποιήθηκε με τη Φ7/35243/Δ4/6-3-2019, ΦΕΚ 866Β 13.03.2019).
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Η Μαθητεία επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να
καλύπτεται μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων. Η επιδότηση δεν
καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών
επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). 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.
Οι ημέρες άδειας που δικαιούνται συνολικά οι μαθητευόμενοι για οχτάωρη
απασχόληση διάρκειας έξι μηνών με τέσσερις ημέρες την εβδομάδα στο χώρο
εργασίας (αφορά στις περιπτώσεις μαθητείας των ΙΕΚ) είναι οχτώ ημέρες. Αν η
μαθητεία (αφορά στις περιπτώσεις μαθητείας των ΕΠΑΛ) είναι διάρκειας εννέα μηνών
για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα με εφτάωρη απασχόληση τότε δικαιούνται
συνολικά 12 ημέρες κανονικής άδειας. Αν η μαθητεία (αφορά στις περιπτώσεις
μαθητείας των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ) είναι διάρκειας είκοσι μηνών για τέσσερις ή πέντε
ημέρες την εβδομάδα με εξάωρη απασχόληση τότε δικαιούνται συνολικά 16 ή 20
ημέρες κανονικής άδειας αντίστοιχα ανά έτος.
Η Διεύθυνσή μας προτείνει τις εξής ειδικότητες, από το ΕΠΑΛ Έδεσσας,
σύμφωνα και με τα 2 και 3 σχετικά :
1.Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων (2 άτομα), στο Τμήμα
Η/Μ Έργων
2.Τεχνικός Οχημάτων (2 άτομα), στο Τμήμα Κίνησης, Οχημάτων και Καυσίμων
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται περίπου στις 14.000 ευρώ, από τους κωδικούς
02.10.6041.002, 02.30.6041.002, 02.35.6041.002.
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».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Έδεσσας στις επιχειρήσεις /φορείς που μετέχουν
στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2019-20, για συνολικό αριθμό
τεσσάρων (4) μαθητευόμενων του 1ο ΕΠΑ.Λ. Έδεσσας, των παρακάτω ειδικοτήτων:
1.Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων (2 άτομα), στο Τμήμα Η/Μ
Έργων
2.Τεχνικός Οχημάτων (2 άτομα), στο Τμήμα Κίνησης, Οχημάτων και Καυσίμων
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται περίπου στις 14.000 ευρώ, από τους κωδικούς
02.10.6041.002, 02.30.6041.002, 02.35.6041.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 189/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου

Ακριβές απόσπασμα

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,

Έδεσσα 16.5.2019

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου Ιωάννης,
Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πέτκος Χρήστος,
Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς Αικ. Αθανασίου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-

Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Α. Δήμτση

-

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς Α. Πασχάλη

-

Πρ/νη

Τμήματος

Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου

&

Προμηθειών

Μ.

Καλούση
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