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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθ. 12/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 188/2021
Περίληψη
Έγκριση απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την
πρακτική
άσκηση
μαθητευομένων
και
σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ.)
και καθορισμός του αριθμού τους, για το σχολικό
έτος 2021-2022
Σήμερα 23 Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 19-08-2021 γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17)Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25)
Γ.Μιχαηλίδης, 26) Ν.Αγγέλου, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Θεοδωρίδης, 30)Δ.Τσανακτσίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Δεμερτζίδης, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Κ.Τροχόπουλος,
Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Α.Συμεωνίδου, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης
Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 191/2021 αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 192/2021 προσήλθε η κ. Δ.Ράλλη
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 195/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μπατσαρά, Γ.Δεμερτζίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο
οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έγκρισης
απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητευομένων και σπουδαστών των
δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι η απόφασή μας πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά
στο Υπ.Παιδείας και στον Ο.Α.Ε.Δ. ως τις 3/9/2021.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-8-2021
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την αριθ.
ΦΒ7/87494/Κ3/19-7-2021 πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ.. του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και Ο.Α.Ε.Δ., ζητάει από
τους φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα Μαθητείας για το σχολικό έτος 20212022 να λάβουν σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους κι αν έχουν ήδη λάβει, να
εκδοθούν νέες, οι οποίες θα συνταχθούν σύμφωνα με το Παράρτημα της ως άνω Πρόσκλησης οι
οποίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας και στον Ο.Α.Ε.Δ. σε
ψηφιακή μορφή έως τις 3/9/ 2021.
Ειδικότερα στην εν λόγω Πρόσκληση αναφέρεται ότι το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, το Υπουργείο 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.
Κατά την περίοδο 2021-2022, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα υλοποιήσει
το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας στις ειδικότητες που παρουσιάζονται στο Παράρτημα
1. Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της ανωτέρω
πρόσκλησης.
To ΕΠΑ.Λ. Βέροιας, συνήθως ζητάει, την απασχόληση με τον θεσμό της μαθητείας
μαθητών του ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων, ως εξής:
1. ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής».
2. ειδικότητας «Τεχνίτης Οχημάτων».
Επίσης σύμφωνα με την αριθ.57684/22-7-2021 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων
Μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και με το αριθ. 1046/28-7-21 έγγραφο της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του
ΟΑΕΔ Βέροιας, στο εν λόγω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2021-2022 πρόκειται να
λειτουργήσουν μεταξύ άλλων και οι παρακάτω ειδικότητες, από τις οποίες ο Δήμος μας δύναται
να απασχολήσει μαθητές:
1. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
2. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτων
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4. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών.
Ύστερα από τα παραπάνω, επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να συμβάλει στην
επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της
τοπικής κοινωνίας και επειδή δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των φορέων για την
εκπαίδευση των μαθητευόμενων στις Υπηρεσίες του, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να
εγκρίνει:
Α) Την ένταξη του Δήμου Βέροιας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της
μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022, για συνολικό αριθμό έξι (6) μαθητευόμενων των
παρακάτω ειδικοτήτων:
α/α

1.

2.

3.
4.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΕΠΑ.Σ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΕΠΑ.Σ
ΜΗΧΑΝΩΝ
&
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤ/ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΕΠΑ.Λ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΠΑ.Λ
ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ
-

ΑΡ. ΝΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ
2021-2022
2

-

1

-

1

-

2

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη
συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης
ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής από τις παραπάνω.
Το ποσό της αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου
νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του
Προγράμματος. Από αυτό το ποσό, η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση
της επιδότησης αναφέρεται στις επιμέρους Κ.Υ.Α. υλοποίησης της Μαθητείας. Για τις ημέρες της
κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο ενώ στις περιπτώσεις
απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού
Κώδικα.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2021 και στους Κ.Α 10.6041.001 και
10.6054.001έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων.
Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου του επομένου
έτους.
Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και
τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ΄ του άρθρου 2 του Α.Ν.
1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.
4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών
σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-8-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
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2.- Την με αρ. πρωτ. ΦΒ7/87494/Κ3/19-7-2021 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
3.- Το με αρ. πρωτ. 1046/28-7-2021 έγγραφο των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Βέροιας.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και στους ΚΑ: 1) 10/6041.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» και 2) 10/6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»
υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις και ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022.
5.- Την από 19-8-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την απασχόληση για πρακτική άσκηση εννιά (9) μαθητευομένων και
σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ.) για το
σχολικό έτος 2020-2021, των κάτωθι ειδικοτήτων:
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ
&
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤ/ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2.

3.
4.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.ΛΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ)

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΡ. ΝΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΠΑ.Σ

-

2

ΕΠΑ.Σ

-

1

ΕΠΑ.Λ

-

1

ΕΠΑ.Λ

-

2
6

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, για την υπογραφή των
σχετικών συμφωνητικών, για την απασχόληση για πρακτική άσκηση μαθητευομένων και
σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ.)
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 188/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Ν.
Π.
Γ.
Χ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Δ.
Δ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Θεοδωρίδης
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-9-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΑΔΑ: 67ΟΩΩ9Ο-3ΥΧ

