
               

                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
   ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                
   ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το 10o πρακτικό της 08-07-2020 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. 

 
Απόφαση αριθµ.   89/2020                                     
 
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό έτος – τάξη µαθητείας ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητεία ΟΑΕ∆) για απασχόληση στο 
∆ήµο ∆ιδυµοτείχου κατά το σχολικό έτος 2020-2021» 

 
      Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 08 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 7:30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
10/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α/2018), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
προαναφερθέντος άρθρου, παρόντος και της γραµµατέως κας Κασµίρη Σοφίας. 
      Παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλου, αφού διαπιστώθηκε από τον 
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 
µελών βρέθηκαν παρόντα 25 µέλη και ονοµαστικά οι : 
  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
1. Μπιλιακάκης Παρασκευάς                            
2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος   
3. Γιαγτζίδης Παναγιώτης                 (Προσήλθε στις Ανακοινώσεις) 
4. Γεωργιάδης Λεωνίδας 
5. ∆ελήµπαλτα Βασιλική                 

   6.Θεοδοσίου Στυλιανή    
   7.Σαρσάκης Ιωάννης   
   8. Τοκαµάνης Χρήστος                 

9. Τσολακίδης Παρασκευάς      
10. Κυπαρισσούδης Πασχάλης       

   11.Σιαλάκης Αθανάσιος               
12. Τσιλίκας Σίµος                      
13.Μανάκα Μαρία                       
14.Αραµπατζή Λεµονιά 
15.Τολίδης Νικόλαος 
16.∆ουλάκη Χρυσωάννα                    (Προσήλθε στις Ανακοινώσεις)       
17. Χατζηανδρέου Παναγιώτης                 
18.Πατσουρίδης Παρασκευάς       
19.Αδαµάκης Πασχάλης               
20.Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος       
21.Ζαφειροπούλου Χρυσή                
22.Τζιβάρας Γεώργιος                  
23.Σταµπολίδου Βασιλική             

  24.∆ηµητρίου Κωνσταντίνος 
  25.Γατίδης Αθανάσιος 
  26.Σίµογλου Αθανάσιος 
  27.Σκίνδρης Θεόδωρος                
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
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Ο κ.Πρόεδρος αφού ανακοίνωσε το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών - Οικονοµικών κ. Τσιµπανλιώτη Ευάγγελο, που στην εισήγησή του είπε τα 
ακόλουθα:   
«Έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθ. 77324/Υ1/19.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων θα εφαρµοσθούν Προγράµµατα Μαθητείας συνολικά για τους µαθητευόµενους και 
σπουδαστές των δοµών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης αρµοδιότητα τους. 
Α. Το µεταλυκειακό έτος- τάξη µαθητείας των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) απευθύνεται σε 
αποφοίτους ΕΠΑΛ , έχει διάρκεια εννέα (9) µηνών και περιλαµβάνει εργαστηριακά µαθήµατα 
ειδικότητας διάρκειας επτά (7) ωρών την εβδοµάδα , που πραγµατοποιούνται στο σχολείο και, 
παράλληλα ‘’Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – µαθητεία σε εργασιακό χώρο’’ διάρκειας 
28 ωρών την εβδοµάδα, επιµερισµένες σε τέσσερις (4) ηµέρες στον εργοδότη. 
Β. Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕ∆ που ανήκουν στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και η διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) σχολικά έτη, δηλ. τέσσερα (4) εξάµηνα. Το 
θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος της εκπαίδευσης πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε Πρακτική 
άσκηση – Μαθητεία, στους χώρους των επιχειρήσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – 
Μαθητείας είναι µε τον χρόνο φοίτησης , δηλαδή έως είκοσι (20) µήνες και πραγµατοποιείται για 4 ή 
5 ηµέρες την εβδοµάδα για έξι (6) ώρες την ηµέρα. 
Στην εφαρµογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων και τον ΟΑΕ∆ 
οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους τύπους εκπαιδευτικών δοµών . 
Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νοµίµου 
νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη την διάρκεια του 
‘’Προγράµµατος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας’’. Από αυτό το ποσό η χρηµατική Επιβάρυνση του 
εργοδότη µετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ηµέρα µαθητείας. 
Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου πρέπει να συµβάλει 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 στον ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου, παρακαλούµε το σώµα να λάβει σχετική απόφαση. 
Οι ειδικότητες των αποφοίτων µαθητών ΕΠΑΛ του Ν. Έβρου σύµφωνα µε το από 3.7.2020 έγγραφο 
του 1ου ΕΠΑΛ ∆ιδυµοτείχου που µπορούν να επιλεγούν από την υπηρεσία µας είναι οι ακόλουθες: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίµων & 

ποτών 
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

Μαθητείας 

2 

2 Τεχνικός Οχηµάτων Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

Μαθητείας 

2 

3 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, 

Αερισµού και κλιµατισµού 
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

Μαθητείας 

2 

4 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 

Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων & 

∆ικτύων 

Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

Μαθητείας 

2 
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Οι ειδικότητες των µαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 797/2020 έγγραφο 
του ΚΕΤΕΚ Ορεστιάδας ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ που µπορούν να επιλεγούν από την 
υπηρεσία µας είναι οι ακόλουθες: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

∆ΟΜΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 Υπαλλήλων ∆ιοικητικών 

Καθηκόντων 

Α΄ Τάξη 

ΕΠΑΣ Μαθητεία 

ΟΑΕ∆ 

1 

2 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων 

Αυτοκινήτου 

Α΄ Τάξη 

ΕΠΑΣ Μαθητεία 

ΟΑΕ∆ 
1 

    

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις σε συγκεκριµένες ειδικότητες ο αριθµός των 
ειδικοτήτων που περισσεύει θα κατανεµηθεί στις υπόλοιπες. 
Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να καλυφθούν από την 
συγκεκριµένη εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να καλύπτονται από µαθητευόµενους αντίστοιχης 
ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δοµής. 
Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης. » 
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθ. 77324/Υ1/19.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας, το έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ ∆ιδυµοτείχου στις 3.7.2020 και το υπ΄ αριθ. 797/2020 
έγγραφο του ΚΕΤΕΚ Ορεστιάδας ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, µετά από διαλογική συζήτηση, 
οµόφωνα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

  
Α)Εγκρίνει την απασχόληση µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό έτος – τάξη µαθητείας ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητεία ΟΑΕ∆) για απασχόληση στο ∆ήµο 
∆ιδυµοτείχου κατά το σχολικό έτος 2020-2021». 
Β) Οι ειδικότητες των αποφοίτων µαθητών ΕΠΑΛ του Ν. Έβρου σύµφωνα µε το από 3.7.2020 
έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ ∆ιδυµοτείχου που µπορούν να επιλεγούν από την υπηρεσία µας είναι οι 
ακόλουθες: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίµων & 

ποτών 
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

Μαθητείας 

2 

2 Τεχνικός Οχηµάτων Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

Μαθητείας 

2 

3 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

2 
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Αερισµού και κλιµατισµού Μαθητείας 

4 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 

Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων & 

∆ικτύων 

Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 

Μαθητείας 

2 

Οι ειδικότητες των µαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 797/2020 έγγραφο 
του ΚΕΤΕΚ Ορεστιάδας ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ που µπορούν να επιλεγούν από την 
υπηρεσία µας είναι οι ακόλουθες: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

∆ΟΜΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 Υπαλλήλων ∆ιοικητικών 

Καθηκόντων 

Α΄ Τάξη 

ΕΠΑΣ Μαθητεία 

ΟΑΕ∆ 

1 

2 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων 

Αυτοκινήτου 

Α΄ Τάξη 

ΕΠΑΣ Μαθητεία 

ΟΑΕ∆ 

1 

    

 
Γ) Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νοµίµου 
νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη την διάρκεια του 
‘’Προγράµµατος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας’’. Από αυτό το ποσό η χρηµατική Επιβάρυνση του 
εργοδότη µετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ηµέρα µαθητείας. 
∆) Η δαπάνη µισθοδοσίας και ασφάλισης των ανωτέρω θα βαρύνει τις εξασφαλισµένες πιστώσεις 
των  ΚΑ 10.6041.02 ποσού 5.240,00 Ευρώ και ΚΑ 10.6054.02 ποσού 4060,00 Ευρώ  σύµφωνα µε 
την αριθµ. 77/20 Α.∆.Σ.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  89/2020 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής: 
            Ο Προεδρεύων                  Ο ∆ήµαρχος                  Τα   Μέλη  
                        Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν             υ π ο γ ρ α φ έ ς  
 
Σωστό απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου 
             Μ.Α.∆. 
 
 
ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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