
 
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 33/12-12-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Θέρµης. 

 
 

Αριθµ. Απόφ. 482/2016      ΘΕΜΑ : «Συµµετοχή του ∆ήµου στην 
εγκεκριµένη Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου 
Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό 
ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή του σχετικού 
Συµφώνου Συνεργασίας» 

  
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 12η ∆εκεµβρίου 2016 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 42631/07-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης 

2  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Γκιζάρης Στέργιος  προσήλθε πρίν από 
τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

5  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Γκουστίλης Θεόδωρος 

6 Ζελιλίδης ∆αµιανός 6 Ιωσηφίδης Ιωάννης προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

7 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8 Καρκατζίνος Νικόλαος 8 Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Λαγός Νικόλαος 10 Μουστάκας Βασίλειος 

11 Λιάντας ∆ηµήτριος 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 12 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

13 Μπίκος Κωνσταντίνος   

14 Πονερίδης Παναγιώτης   

15 Πράτανος Απόστολος   
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16 Σαµαράς Σωκράτης   

17 Σαραφιανός Χρήστος   

18 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

19 Τσολάκης Απόστολος   

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και το 10ο θέµα συζητήθηκε 2ο. 
Το 3ο και 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του 
συµβουλίου την από 06-12-2016 εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου ∆ρ. 
Κουλαουζίδη Γεωργίου σύµφωνα µε την οποία µε την αριθ. 485/2012 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ιδρύθηκε στο ∆ήµο Θέρµης οργανική µονάδα στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 
Εθελοντισµού σε διοικητικό επίπεδο «Γραφείου» µε την διακριτική ονοµασία «Κέντρο ∆ια 
Βίου Μάθησης ∆ήµου Θέρµης». Την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (ΕΣΠΑ) το 
Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Θέρµης υλοποίησε σειρά προγραµµάτων γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων και στις τρεις δηµοτικές ενότητες τα οποία έτυχαν ευρείας 
αποδοχής από τους πολίτες του ∆ήµου.   
Για τη νέα προγραµµατική περίοδο η Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς 
(Γ..Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµάτων και το Ίδρυµα 
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) καλούν και πάλι τους ∆ήµους της 
επικράτειας σε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συµµετοχή τους στη Πράξη 
«Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειµένου να υλοποιηθούν προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, µέσω των «Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης» (Κ.∆.Β.Μ). 
 
Σύµφωνα µε τη ΓΓ∆ΒΜΝΓ «…το νέο πλαίσιο της ∆ιά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται µόνο 
µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο 
κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δηµοκρατίας, στη διαµόρφωση ενεργών και 
ενηµερωµένων πολιτών µε κριτική σκέψη και δηµιουργική διάθεση. Υπό αυτό το πρίσµα η 
νέα φάση υλοποίησης των Κ.∆.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, µετά την ολοκλήρωση του 
σχεδιασµού Συστήµατος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον 
ΕΟΠΠΕΠ, θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση µε την προηγούµενη Προγραµµατική 
Περίοδο, τη δυνατότητα στους απόφοιτους που επιθυµούν, και για επιλεγµένες Θεµατικές 
Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των 
µαθησιακών αποτελεσµάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα».  Με άλλα λόγια σε 
αυτή τη φάση οι γνώσεις και οι δεξιότητες των πολιτών που θα συµµετέχουν στα 
προγράµµατα θα τύχουν πιστοποίησης µε απώτερο σκοπό τη µελλοντική τους χρήση ως 
προσόν επαγγελµατικής αποκατάστασης.  
 
Η συµµετοχή των πολιτών – δηµοτών στα προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
έχει ως κύριους στόχους: 

• τη δηµιουργία θετικής στάσης ως προς τη µάθηση και την ενίσχυση των ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση, 

• την ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 
εξελισσόµενου κοινωνικο-οικονοµικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, 

• τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών µε την εκπαιδευτική διαδικασία, 
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• την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και 
διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελµατικής εξέλιξης, 

• τη συµµετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση 
στις νέες εργασιακές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, 

• την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης 
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων του πληθυσµού, 

• την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, 

• τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισµού, 

• την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων, 

• τη διασφάλιση κοινωνικής συµφωνίας, δηµόσιου και κοινωνικού ελέγχου,  

• την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης.  

 
Τα προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν µέσω της 
ανωτέρω Πράξης διακρίνονται σε: 
α) Προγράµµατα Εθνικής εµβέλειας, τα οποία οι ∆ήµοι επιλέγουν από διαθέσιµο Πίνακα 
προγραµµάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέµατα ∆ιά Βίου 
Μάθησης Ενηλίκων. 
β) Προγράµµατα τοπικής εµβέλειας, που οι ∆ήµοι προτείνουν και τα οποία 
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονοµικής, 
κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δηµοτών τους. 

Οι ∆ήµοι που θα ενταχθούν στην δράση της νέας προγραµµατικής περιόδου θα 
υποστηριχθούν:  
1. στην επιλογή, αµοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.∆.Β.Μ. 
(Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, µε χρέη επιστηµονικού συµβούλου του ∆ήµου και 
οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές), 

2. στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραµµάτων 
Εθνικής και Τοπικής εµβέλειας στα τµήµατα των Κ.∆.Β.Μ., 

3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.∆.Β.Μ. και 
4. στη συνολική επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.∆.Β.Μ. στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της εγκεκριµένης Πράξης. 
 
Οι ∆ήµοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση  αναλαµβάνουν: 
1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.∆.Β.Μ. 
2. τον ορισµό Υπευθύνου Εκπροσώπου του ∆ήµου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση 

των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ. 

• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευοµένων. 

• Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. 

• Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

• Προώθηση τοπικών προγραµµάτων του ∆ήµου. 

• ∆ιοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων. 

• Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το ∆ήµο, 
το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ και την Γ..Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ . 

3. τον ορισµό Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου (όταν ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), ως συνεργάτη για την 
υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευοµένων. 

• Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. 

4. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο, 
5. την οργάνωση των αντίστοιχων τµηµάτων µε την υποστήριξη του Υπεύθυνου 

Εκπαίδευσης. 
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Οι ∆ήµοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και θα κριθούν ότι πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, θα υπογράψουν Σύµφωνο Συνεργασίας για την ένταξή τους 
στην ως άνω Πράξη, µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς 
(Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.). 
 
Για να γίνει εφικτή η συµµετοχή του ∆ήµου Θέρµης στην νέα προγραµµατική περίοδο 
πρέπει σύµφωνα µε την Γενική Γραµµατεία να ληφθεί απόφαση από το ∆.Σ. που να 
περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 
 

1. Την συµµετοχή του ∆ήµου στην Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – 
Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 

2. Τον  ορισµό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του ∆ήµου 
3. Τη διάθεση χώρου ∆ιοίκησης και χώρων εκπαίδευσης (µη τυπικής/άτυπης ή 

τυπικής εκπαίδευσης) 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση  της Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα, την αριθ. 485/2012 Α∆Σ την αριθ. 
4887/20-7-2016 πρόσκλησή και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του 
Ν. 3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία       
 

1 Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου στην Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης 
(Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», 
προκειµένου να υλοποιηθούν προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µέσω 
των «Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης» (Κ.∆.Β.Μ). 

2 Ορίζει Υπεύθυνο εκπρόσωπο του ∆ήµου τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου ∆ρ. 
Κουλαουζίδη Γεώργιο. 

3 ∆ιαθέτει ως χώρο διοίκησης το χώρο όπου στεγάζεται το Αυτοτελές Τµήµα 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Εθελοντισµού του ∆ήµου επί της 
οδού Βίκτωρος Ουγκώ και ως χώρους υποδοχής αιτήσεων των πολιτών το 
∆ηµαρχείο Θέρµης για τη δηµοτική ενότητα Θέρµης, το δηµοτικό κατάστηµα 
Βασιλικών για τη δηµοτική ενότητα Βασιλικών και το δηµοτικό κατάστηµα Τριλόφου 
για τη δηµοτική ενότητα Μίκρας.  

4 ∆ιαθέτει ως χώρους εκπαίδευσης το 1ο Γυµνάσιο Θέρµης για τη δηµοτική ενότητα 
Θέρµης, το ΕΠΑΛ Βασιλικών για τη δηµοτική ενότητα Βασιλικών, το 2ο Γυµνάσιο 
Μίκρας και το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου για τη δηµοτική ενότητα Μίκρας.   

5 Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Θέρµης για την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, 
µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ.) και το 
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), εφόσον κριθεί ότι ο ∆ήµος 
Θέρµης πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και 
οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την εν λόγω συµµετοχή.  

 
∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καθώς πρόκειται για πρόγραµµα επιδοτούµενο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 482/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
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              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
                        ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 7ΑΩΖΩΡΣ-ΛΩ3


		2016-12-13T11:26:41+0200
	Athens




