ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 424/2009
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Leonardo
da Vinci» για την υλοποίηση της πρότασης «Επαγγελματική
Κατάρτιση, Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική
Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)».
Σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 9-7-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Χ.
Σ.
Μ.
Ι.

Aπόντες
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Ι.
Καπετανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 426/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης προήλθε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 446/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Παυλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 448/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση – LDV»,
και στη Δράση «Κινητικότητα 2009», υπέβαλλε αίτηση στην Εθνική Μονάδα του
παραπάνω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για τη λήψη
κοινοτικής επιχορήγησης πρότασής του με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση,
Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)».
Στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση της τουριστικής προβολής του Δήμου
και η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα με την εκπαίδευση των
ατόμων που απασχολούνται ήδη στον τομέα για τη βελτίωση των επιδόσεων και
δεξιοτήτων τους και με την εκπαίδευση ατόμων ανέργων, με σχετικές σπουδές, ώστε
να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν ή προβλέπεται να δημιουργηθούν
στο προσεχές μέλλον και στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο απευθύνεται σε ενήλικες, ηλικίας άνω των 20
ετών, που σπούδασαν ή απέκτησαν γνώση και εμπειρία από την απασχόλησή τους για
μια τριετία τουλάχιστον σε τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική
ανάπτυξη, όπως διαχείριση και προβολή των τοπικών προϊόντων και πλεονεκτημάτων
της περιοχής, υποδοχή – πληροφορίες – εξυπηρέτηση επισκεπτών, μουσεία (φύλαξη –
εκπαιδευτικά προγράμματα – καταγραφές), ξεναγήσεις, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και εστιατόρια – ταβέρνες. Τα άτομα αυτά προβλέπεται να κάνουν πρακτική άσκηση
διάρκειας 14 εβδομάδων σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, στο
Παλέρμο της Σικελίας, στην Καλαβρία (Rende) στη Νότια Ιταλία, στη Φλωρεντία
στη Βόρεια Ιταλία και στην Γρανάδα στην Ισπανία. Η εκπαίδευσή τους προβλέπεται
να γίνει μέσα από την απασχόλησή τους σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και
οργανισμούς, που ειδικεύονται στους παρακάτω τομείς: τουριστική προβολή και
διαχείριση, προβολή και διαφήμιση τοπικών προϊόντων (οπτικοακουστικά μέσα,
γραφικές τέχνες), υποδοχή – πληροφορίες επισκεπτών, μουσεία (φύλαξη, υποδοχή,
εκπαιδευτικά προγράμματα), ξενοδοχεία (υποδοχή – μαγειρική), εστιατόρια,
ταβέρνες (μαγειρική, σερβίρισμα).
Η Εθνική Μονάδα του προγράμματος Leonardo da Vinci του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών με το υπ αριθ. 7937/18-5-09 έγγραφό της μας ενημέρωσε ότι
εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου μας με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους €
136.185,00 που περιλαμβάνει έξοδα οργάνωσης / διαχείρισης, έξοδα προετοιμασίας
καθώς και δαπάνες ταξιδίου και διαβίωσης των συμμετεχόντων.
Με τις διατάξεις
α) της παραγράφου δ1 του άρθρου 75 του ν 3463/2006 προβλέπεται ότι ΄΄ Η
υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης
και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. ΄΄
β) του άρθρου 93 του ν 3463/2006 , προβλέπεται ότι ΄΄ Το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου, εκτός από
τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της δημαρχιακής
επιτροπής…΄΄

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη
α) της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα Leonardo daVinci
β) της υλοποίησης της πρότασής του με τίτλο « Επαγγελματική Κατάρτιση,
Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ) »
καθώς και τον ορισμό
α) συντονιστή του παραπάνω προγράμματος και
β) υπευθύνου γραμματειακής και λογιστικής του παρακολούθησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ο Δήμος της Βέροιας
στο πλαίσιο του προγράμματος «διά βίου μάθηση και στη δράση κινητικότητα
2009», υπέβαλε αίτηση η οποία μάλιστα εγκρίθηκε με το υψηλότερο ποσό από άλλες
πόλεις στην Ελλάδα. Είναι μία πρόταση για την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη
και προβολή της Βέροιας. Έτσι 29 νέοι άνθρωποι από 20 ετών και πάνω, οι οποίοι
έχουν σπουδάσει τουριστικά επαγγέλματα ή εργάζονται σ’ αυτό τον τομέα, θα
μπορούν για 14 εβδομάδες να πάνε σε διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, στην
Ιταλία, Ισπανία, να κερδίσουν από εκεί και τη γλώσσα αλλά και εκπαίδευση πάνω
στα θέματα που αφορούν στον τουρισμό. Χρειάζεται να αποφασίσουμε για
συντονιστή και γραμματειακή υποστηρίξει σ’ αυτό το πρόγραμμα. Θα προτείνω για
συντονίστρια την κ. Θεολογίου και τον κ. Παντερμαράκη για την γραμματειακή
υποστήριξη.
Πάτρα Θεολογίδου(Ειδική συνεργάτης Δημάρχου): Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα που έχει σκοπό να βελτιώσει και την τουριστική προβολή της πόλης και
την παροχή υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα. Αυτό θα γίνει με την πρακτική
άσκηση 29 ατόμων που θα πάνε για 14 εβδομάδες στο Παλέρμο, στην Καλαβρία,
στην Φλωρεντία και στην Γρανάδα. Θα δουλέψουν εκεί σε διάφορους φορείς ή
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία σε διάφορα θέματα,
όπως στην τουριστική προβολή και διαχείριση, προβολή και διαφήμιση τοπικών
προϊόντων με οπτικοακουστικά μέσα-γραφικές τέχνες, υποδοχή πληροφορίας
επισκεπτών, μουσεία, φύλαξη εκπαιδευτικά προγράμματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια
σε ό,τι συνδέεται μαγειρική-σερβίρισμα κλπ. Τα προσόντα τους είναι ή να έχουνε
πάρει κάποιο πτυχίο για τουριστικά επαγγέλματα από ινστιτούτα επαγγελματικής
κατάρτισης ή να έχουν κάποια 3ετή εμπειρία στον τομέα αυτό ώστε πηγαίνοντας έξω
να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και την δυνατότητα για ανεύρεση εργασίας. Από
το πρόγραμμα καλύπτεται το 100% της όλης δράσης. Δηλαδή έξοδα προετοιμασίας
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σε επίπεδο πολιτιστικό και γλώσσας, έξοδα
μετακίνησης και διαβίωσης επί τόπου καθώς και κάποια έξοδα για την όλη
διοργάνωση και διαχείριση του προγράμματος.
Σκουμπόπουλος: 1)Ποια θα είναι η οικονομική συμμετοχή του Δήμου στο
πρόγραμμα αυτό; 2)Πώς θα επιλεγούν τα άτομα που θα πάνε για εκπαίδευση στις
πόλεις αυτές; 3)Μπήκαμε στο πρόγραμμα αυτό γιατί είχαμε κάποιο ερέθισμα από
συμπολίτες που έδειξαν διάθεση να πάνε; 4)Τους έχουμε καταγράψει;
Μωϋσιάδης: Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε υπαλλήλους του Δήμου;
Θεολογίδου: Οικονομική συμμετοχή του Δήμου δεν υπάρχει, είναι κατά 100%
χρηματοδοτούμενο. Απευθύνεται και σε υπαλλήλους του Δήμου αν το επιθυμούν.
Αυτή τη στιγμή ως προς τον τρόπο επιλογής θα οριστούν κριτήρια, θα δοθεί ευρεία
δημοσιότητα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρχει το περιθώριο να
γνωστοποιηθεί ευρέως και στη συνέχεια με κάποια επιτροπή που θα αποφασίσει το
Δ.Σ. θα γίνει η επιλογή των ατόμων που θα μετακινηθούν.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση της Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci»
με σκοπό την λήψη κοινοτικής επιχορήγησης για την πρόταση «Επαγγελματική
Κατάρτιση, Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)», με
σκοπό τη βελτίωση της τουριστικής προβολής του Δήμου και την καλύτερη παροχή
υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «Leonardo da
Vinci» για την υλοποίηση της πρότασης «Επαγγελματική Κατάρτιση, Μοχλός στην
Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)».
Β) Ορίζει ως συντονιστή του παραπάνω προγράμματος την Ειδική Συνεργάτη
της Δημάρχου, κα Πάτρα Θεολογίδου και ως υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης
και παρακολούθησής του, τον υπάλληλο του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του
Δήμου, κ. Ιωάννη Παντερμαράκη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 424 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Ι.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-8-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ε.
Μ.
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Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

