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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:46745/09-11-2018 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑΔΑ Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ 

της 24ης συνεδρίασης 
 

Ημερομηνία επίδοσης της 46882 
πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ η 2/11/2018 

 
Αριθ. απόφασης :  456 
Περίληψη απόφασης : 
Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 238/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την υλοποίηση από την Επιχείρηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και σεμιναρίων εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας σε 
αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής και την έγκριση της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής, 
για την περίοδο 2018-2019, καθώς και για τις επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης 
σχετικής απόφασης 
 

Ημερομηνία συνεδρίασης: 6 Νοεμβρίου 2018 
 

Τ Α   Μ Ε Λ Η 
 1) Βραχνός  Παναγιώτης          (Πρόεδρος)     22) Τσίγκας Ευθύμιος           (Μέλος) 
 2) Κούκουζας Πέτρος             (Αντιπρόεδρος) 23) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος) 
 3) Καρανάσιου Μαρία             (Γραμματέας)   24) Κόνιαρης Πέτρος            (Μέλος) 
 4) Γαρδέλης Επαμεινώνδας        (Μέλος)        25) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος) 
 5) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        26) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη   (Μέλος) 
 6) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        27) Κωνσταντίνου Βασίλειος     (Μέλος) 
 7) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        28) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος) 
 8) Σμυρνής Δημήτριος            (Μέλος)        29) Γιαννακάκος Ηλίας          (Μέλος) 
 9) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        30) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος) 
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Κουτσουβέλης Δημήτριος     (Μέλος) 
11) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Μέλος)        32) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος) 
12) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        33) Βλάχος Σπυρίδων            (Μέλος) 
13) Καρλαύτης Δημήτριος          (Μέλος)        34) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος) 
14) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        35) Κορομπίλης Ιωάννης         (Μέλος) 
15) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        36) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος) 
16) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        37) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος) 
17) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας    (Μέλος)        38) Ελευθερίου Βελισσάριος     (Μέλος) 
18) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        39) Ρούσσος Μιχαήλ             (Μέλος) 
19) Ρώτας Κων/νος                (Μέλος)        40) Σπυρόπουλος Αναστάσιος     (Μέλος) 
20) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος)        41) Διακολιού Μαίρη            (Μέλος) 
21) Φραγκάκη Αικατερίνη          (Μέλος) 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν απών 
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Αντωνόπουλος Κων/νος, Βλάχος 
Σπυρίδων, Γιαννακάκος Ηλίας, Ιατρίδης Γεώργιος, Κουτσουβέλης Δημήτριος, Φραγκάκη 
Αικατερίνη 
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Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, 
Γαρδέλης Επαμεινώνδας, Μαγιάκης Ελευθέριος, Σμυρνής Δημήτριος, Σπυρόπουλος 
Αναστάσιος, Τσιπουράκης Στέφανος 
 
Αριθ. Θέματος : 34 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται στην με 
αριθμ.πρωτ. 46745/2018 εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας Νομικών Προσώπων της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου η οποία έχει ως εξής: 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με 
το μεαριθμ. πρωτ. 46592/01-11-2018 έγγραφό της, διαβίβασε στην υπηρεσία μας την με 
αρ.238/28-09-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σχετική με την υλοποίηση από 
την Επιχείρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, 
Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής και την έγκριση της σχετικής 
τιμολογιακής πολιτικής,η οποία έχει ως εξής: 
 
«Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από την Επιχείρηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και σεμιναρίων εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας σε 
αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής και την έγκριση της σχετικής τιμολογιακής 
πολιτικής. 
 
Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.  κ. Νικόλαος Πέππαςεισηγούμενοςτο έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης αναφέρει τα εξής: 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 47777/17760/25-08-2017 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3329/τ.Β’/22-09-2017), που αφορά τη 
συμπλήρωση της συστατικής πράξης της Επιχείρησης, στους καταστατικούς σκοπούς και 
δράσεις της Επιχείρησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων: «η ανάπτυξη και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που σχετίζονται με την επιμόρφωση-
κατάρτιση των πολιτών, όπως ενδεικτικά, προγράμματα εκπαίδευσης ελληνικής γλώσσας 
ιδίως σε αλλοδαπούς πολίτες, εκμάθησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής που 
προπαρασκευαστικά να οδηγούν σε εξετάσεις απόκτησης πτυχίων γλωσσομάθειας, γνώσης 
πληροφορικής, από πιστοποιημένους και εξειδικευμένους φορείς, κ.λπ». 
 
Επίσης, η Επιχείρηση έχει προβεί στη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού 
προσωπικού (μέσω αντιτίμου από τους ωφελούμενους δημότες), με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 
ειδικοτήτων καθηγητών εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής, καθώς και 
προγραμμάτων εκπαίδευσης Ελληνικής Γλώσσας, ιδίως σε αλλοδαπούς πολίτες, με βάση 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 18058/04-05-2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
για την πρόσληψη μέχρι δεκαπέντε (15) ατόμων για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και 
ειδικοτήτων. 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Αναφορικά με τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών, θα λειτουργούν τμήματα αρχαρίων-
προχωρημένων στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική, Ρωσική, Αραβική 
γλώσσα, καθώς και τμήμα BusinessEnglish, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
της προκαταρκτικής προετοιμασίας τους για την απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας 
συμπερ/νης και της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς. 
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Αντίστοιχα, στον τομέα Πληροφορικής και στα σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα 
λειτουργούν τμήματα αρχαρίων-προχωρημένων για την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή 
στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος ECDL στις εξής ενότητες: Βασικές Αρχές 
Υπολογιστή, Windows, Word, Excel, Internet, SocialMedia, Power-Point και Access.  
 
Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των μαθημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ξένων 
Γλωσσών, οι σπουδαστές θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης του 
αντίστοιχου σεμιναρίου.   
Τα εν λόγω σεμινάρια θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00 μ.μ. - 21:00 μ.μ.), 
στις σχολικές αίθουσες του 5ου Λυκείου Αμαρουσίου (οδός Ολυμπίας αρ. 50). Η ενδεικτική 
διάρκεια των προγραμμάτων Ξένων Γλωσσών και Ελληνικής Γλώσσας θα είναι οκτώ (8) 
μήνες, ενώ της Πληροφορικής θα είναι από δύο (2) έως πέντε (5) μήνες. Η διάρκεια κάθε 
διδακτικής ώρας είναι 45 λεπτά και η εβδομαδιαία συχνότητα μαθήματος 1 έως 2 φορές.  
 
Τα σεμινάρια θα προσφέρονται σε ειδικές προνομιακές τιμές. Προτεραιότητα στην εγγραφή 
θα έχουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αμαρουσίου και των νομικών του προσώπων και τα 
άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, άποροι, 
πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μέλη μονογονεϊκής οικογένειας, άνεργοι, μέλη των Κ.Α.Π.Η., κλπ. 
 
2.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Το κόστος εγγραφής για όλα τα προγράμματα και τμήματα Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής 
Γλώσσας και Πληροφορικής θα ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται 
εφάπαξ και δεν θα επιστρέφεται, παρά μόνο αν η διακοπή μιας συνδρομής κατόπιν αίτησης 
του πολίτη οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης (π.χ. ξαφνική αλλαγή προγράμματος, 
καθηγητή, ημέρας/ώρας, κλπ.), ή να αποδεικνύεται για σοβαρούς λόγους υγείας κλπ. και 
κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Δ.Σ. της Επιχείρησης.  
 
2.1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Η μηνιαία συνδρομή για τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών και Ελληνικής Γλώσσας θα 
ανέρχεται στα: 

 40 Ευρώ για τους δημότες 
 50 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 30 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

Η μηνιαία συνδρομή για τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών επίπεδο Β2- C1 και C2  θα 
ανέρχεται στα: 

 50 Ευρώ για τους δημότες 
 60 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 40 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

Η τρίμηνη  συνδρομή για το πρόγραμμα BusinessEnglish επίπεδο Α1 (τρεις   ώρες την 
εβδομάδα) θα ανέρχεται στο κόστος των: 

 250 Ευρώ για τους δημότες  
 300 Ευρώ για τους ετεροδημότες και  
 200 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες   

Η μηνιαία συνδρομή  για το πρόγραμμα FastEnglish επίπεδο Α1 (τρεις ώρες εβδομαδιαίως) 
θα ανέρχεται στο κόστος των: 

 50 Ευρώ για τους δημότες 
 60 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 40 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  
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Η μηνιαία συνδρομή για το πρόγραμμα FastEnglish επίπεδο Α2–Β1 (τέσσερις ώρες 
εβδομαδιαίως) θα ανέρχεται στο κόστος των: 

 50 Ευρώ για τους δημότες 
 60 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 40 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

 
2.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Σχετικά με τα προγράμματα Πληροφορικής, για δημότες-ετεροδημότες- ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες: 

 Το κόστος παρακολούθησης για τις τρεις (3) βασικές ενότητες WORD - EXCEL – 
INTERNET για προχωρημένους διάρκειας 36 ωρών θα ανέρχεται σε 120 Ευρώ.  

 Το κόστος παρακολούθησης για τις BασικέςAρχές Υπολογιστή για αρχάριους 
διάρκειας 20 ωρών θα ανέρχεται στα 80 Ευρώ. 

 Το κόστος παρακολούθησης για την ενότητα SOCIALMEDIA-MAILδιάρκειας 20 ωρών 
θα ανέρχεται σε 45 Ευρώ.  

 
 Παράλληλα, το συνολικό κόστος συμμετοχής σε όλες τις ενότητες (εφτά ενότητες)  

για την προετοιμασία απόκτησης διπλώματος ECDL, διάρκειας 72 ωρών, θα ανέρχεται 
στα 250 Ευρώ και 200 Ευρώ αντίστοιχα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

 
Για τα ανωτέρω προγράμματα Πληροφορικής, θα προβλέπεται έκπτωση ύψους 10%, σε 
περίπτωση που προκαταβάλλεται το συνολικό ποσό. 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΟΡΟΙ-ΕΚΠΤΩΣΕΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους, όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, διαφορετικά η εγγραφή και η συμμετοχή τους στα προγράμματα δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστούν οι ανάλογες κατά περίπτωση εκπτώσεις ή απαλλαγές. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 ARTEMISCARD ή λογαριασμός ΔΕΚΟ που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 
δημότης ή κάτοικος Αμαρουσίου. 

 Για το εισόδημα θα πρέπει να προσκομιστεί το ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό 
σημείωμα του προηγούμενου έτους ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υποχρεούται ο 
ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος, θεωρημένη από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 Η απορία αποδεικνύεται με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από € 6.000,00 (χωρίς άλλο 
περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους), προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο 
μέλος  

 Η μακροχρόνια ανεργία για άτομα ηλικίας 20 ως 66 ετών αποδεικνύεται από το πρόσφατο 
δελτίο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και εφόσον το ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τα € 10.000,00, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο ανήλικο μέλος κατά € 
586,00.  

 Η αναπηρία άνω του 67% αποδεικνύεται με βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής του 
ΚΕ.Π.Α. 

 Η πολυτεκνία & η τριτεκνίααποδεικνύονται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή πολυτεκνικής ιδιότητας για μέλη ανήλικα ή άγαμα έως την ηλικία των 23 ετών 
και για φοιτητές και στρατιώτες έως την ηλικία των 25 ετών.  

 Η μονογονεϊκή οικογένεια αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής 
από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. 
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πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική 
απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα, κλπ.) 

 Για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα πρέπει να προσκομιστεί κάρτα μέλους και αστυνομική 
ταυτότητα.  
 
Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να ισχύουν τα εξής: 

 Συνένωση ή κατάργηση τμημάτων αν δεν καλύπτεται ο ικανός αριθμός συμμετεχόντων 
ώστε να είναι το τμήμα βιώσιμο και ανταποδοτικό. Το τμήμα εφόσον για δύο (2) μήνες 
δεν καλύπτει τα έξοδά του θα συνενώνεται με κάποιο άλλο τμήμα ή θα καταργείται. 

 Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών στα ομαδικά μαθήματα, ανά τμήμα, ορίζεται στα οκτώ 
(8) άτομα. Ο αριθμός μαθητών ανά μάθημα, προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες του 
μαθήματος, καθώς και από το χώρο διεξαγωγής του. 

 Σε κάθε τμήμα το ποσοστό εκπτωτικών συνδρομών, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 
25% των συνολικών συμμετοχών του τμήματος. 

 Για το συμμετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
εμπρόθεσμα, δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων.  

 Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από 
εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από το προηγούμενο έτος.  

 Συμμετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα με δική τους υπαιτιότητα είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη συνδρομή τους για το χρονικό διάστημα που 
απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη συνδρομή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ιατρικές 
βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκομείο, κλπ.  

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, προτείνεται η υλοποίηση από την Επιχείρηση μαθημάτων – 
σεμιναρίων Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής, καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης 
Ελληνικής Γλώσσας, ιδίως σε αλλοδαπούς πολίτες. Η ανωτέρω τιμολογιακή πολιτική και οι 
σχετικοί όροι ισχύουν μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης του Σώματος. 
 
Καλείται το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ 
των Μελών του.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Την υλοποίηση από την Επιχείρηση, σύμφωνα με τις καταστατικές της διατάξεις, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής 
Γλώσσας σε αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής έναντι αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους για την κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας των εκπαιδευτών, καθώς και την 
έγκριση της ανωτέρω τιμολογιακής πολιτικής αυτών με τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ως άνω εισήγηση. Η ανωτέρω τιμολογιακή 
πολιτική και οι σχετικοί όροι ισχύουν μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης του 
Σώματος. 
 
2. Την υποβολή της παρούσας απόφασης για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 259, παρ. 3 του Ν. 3463/2006.» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Σώμα για τη λήψη απόφασης σχετικής με την έγκριση ή μη 
της με αριθμ. 238/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με 
την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με την οποία 
εγκρίθηκε η υλοποίηση από την Επιχείρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων 
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εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής 
και η έγκριση της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής, για την περίοδο 2018-2019, καθώς και για 
τις επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη του την 
ισχύουσα νομοθεσία, την 238/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
Σώματος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης 
συνεδρίασης με ψήφους  (24) υπέρ, πέντε (5)  των κ.κ. Διακολιού Μαίρης, Καρλατήρα 
Μαρίας, Κούκουζα Πέτρου, Φωτόπουλου Αθανασίου, Ψάλτη Αικατερίνης που δήλωσαν 
`παρών` 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης,  
την με αριθμ. 238/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με 
την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», που αφορά την  
υλοποίηση από την Επιχείρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκμάθησης 
Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής και η έγκριση 
της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής, για την περίοδο 2018-2019, καθώς και για τις επόμενες 
περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης, όπως παρακάτω: 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Αναφορικά με τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών, θα λειτουργούν τμήματα αρχαρίων-
προχωρημένων στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική, Ρωσική, Αραβική 
γλώσσα, καθώς και τμήμα BusinessEnglish, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
της προκαταρκτικής προετοιμασίας τους για την απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας 
συμπερ/νης και της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς. 
 
Αντίστοιχα, στον τομέα Πληροφορικής και στα σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα 
λειτουργούν τμήματα αρχαρίων-προχωρημένων για την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή 
στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος ECDL στις εξής ενότητες: Βασικές Αρχές 
Υπολογιστή, Windows, Word, Excel, Internet, SocialMedia, Power-Point και Access.  
 
Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των μαθημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ξένων 
Γλωσσών, οι σπουδαστές θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης του 
αντίστοιχου σεμιναρίου.   
Τα εν λόγω σεμινάρια θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00 μ.μ. - 21:00 μ.μ.), 
στις σχολικές αίθουσες του 5ου Λυκείου Αμαρουσίου (οδός Ολυμπίας αρ. 50). Η ενδεικτική 
διάρκεια των προγραμμάτων Ξένων Γλωσσών και Ελληνικής Γλώσσας θα είναι οκτώ (8) 
μήνες, ενώ της Πληροφορικής θα είναι από δύο (2) έως πέντε (5) μήνες. Η διάρκεια κάθε 
διδακτικής ώρας είναι 45 λεπτά και η εβδομαδιαία συχνότητα μαθήματος 1 έως 2 φορές.  
 
Τα σεμινάρια θα προσφέρονται σε ειδικές προνομιακές τιμές. Προτεραιότητα στην εγγραφή 
θα έχουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αμαρουσίου και των νομικών του προσώπων και τα 
άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, άποροι, 
πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μέλη μονογονεϊκής οικογένειας, άνεργοι, μέλη των Κ.Α.Π.Η., κλπ. 
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2.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Το κόστος εγγραφής για όλα τα προγράμματα και τμήματα Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής 
Γλώσσας και Πληροφορικής θα ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται 
εφάπαξ και δεν θα επιστρέφεται, παρά μόνο αν η διακοπή μιας συνδρομής κατόπιν αίτησης 
του πολίτη οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης (π.χ. ξαφνική αλλαγή προγράμματος, 
καθηγητή, ημέρας/ώρας, κλπ.), ή να αποδεικνύεται για σοβαρούς λόγους υγείας κλπ. και 
κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Δ.Σ. της Επιχείρησης.  
 
2.1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Η μηνιαία συνδρομή για τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών και Ελληνικής Γλώσσας θα 
ανέρχεται στα: 

 40 Ευρώ για τους δημότες 
 50 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 30 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

Η μηνιαία συνδρομή για τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών επίπεδο Β2- C1 και C2  θα 
ανέρχεται στα: 

 50 Ευρώ για τους δημότες 
 60 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 40 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

Η τρίμηνη  συνδρομή για το πρόγραμμα BusinessEnglish επίπεδο Α1 (τρεις   ώρες την 
εβδομάδα) θα ανέρχεται στο κόστος των: 

 250 Ευρώ για τους δημότες  
 300 Ευρώ για τους ετεροδημότες και  
 200 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες   

Η μηνιαία συνδρομή  για το πρόγραμμα FastEnglish επίπεδο Α1 (τρεις ώρες εβδομαδιαίως) 
θα ανέρχεται στο κόστος των: 

 50 Ευρώ για τους δημότες 
 60 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 40 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

Η μηνιαία συνδρομή για το πρόγραμμα FastEnglish επίπεδο Α2–Β1 (τέσσερις ώρες 
εβδομαδιαίως) θα ανέρχεται στο κόστος των: 

 50 Ευρώ για τους δημότες 
 60 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και 
 40 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

 
2.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Σχετικά με τα προγράμματα Πληροφορικής, για δημότες-ετεροδημότες- ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες: 

 Το κόστος παρακολούθησης για τις τρεις (3) βασικές ενότητες WORD - EXCEL – 
INTERNET για προχωρημένους διάρκειας 36 ωρών θα ανέρχεται σε 120 Ευρώ.  

 Το κόστος παρακολούθησης για τις BασικέςAρχές Υπολογιστή για αρχάριους 
διάρκειας 20 ωρών θα ανέρχεται στα 80 Ευρώ. 

 Το κόστος παρακολούθησης για την ενότητα SOCIALMEDIA-MAILδιάρκειας 20 ωρών 
θα ανέρχεται σε 45 Ευρώ.  
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 Παράλληλα, το συνολικό κόστος συμμετοχής σε όλες τις ενότητες (εφτά ενότητες)  
για την προετοιμασία απόκτησης διπλώματος ECDL, διάρκειας 72 ωρών, θα ανέρχεται 
στα 250 Ευρώ και 200 Ευρώ αντίστοιχα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

 
Για τα ανωτέρω προγράμματα Πληροφορικής, θα προβλέπεται έκπτωση ύψους 10%, σε 
περίπτωση που προκαταβάλλεται το συνολικό ποσό. 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΟΡΟΙ-ΕΚΠΤΩΣΕΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους, όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, διαφορετικά η εγγραφή και η συμμετοχή τους στα προγράμματα δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστούν οι ανάλογες κατά περίπτωση εκπτώσεις ή απαλλαγές. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 ARTEMISCARD ή λογαριασμός ΔΕΚΟ που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 
δημότης ή κάτοικος Αμαρουσίου. 

 Για το εισόδημα θα πρέπει να προσκομιστεί το ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό 
σημείωμα του προηγούμενου έτους ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υποχρεούται ο 
ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος, θεωρημένη από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 Η απορία αποδεικνύεται με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από € 6.000,00 (χωρίς άλλο 
περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους), προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο 
μέλος  

 Η μακροχρόνια ανεργία για άτομα ηλικίας 20 ως 66 ετών αποδεικνύεται από το πρόσφατο 
δελτίο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και εφόσον το ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τα € 10.000,00, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο ανήλικο μέλος κατά € 
586,00.  

 Η αναπηρία άνω του 67% αποδεικνύεται με βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής του 
ΚΕ.Π.Α. 

 Η πολυτεκνία & η τριτεκνίααποδεικνύονται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή πολυτεκνικής ιδιότητας για μέλη ανήλικα ή άγαμα έως την ηλικία των 23 ετών 
και για φοιτητές και στρατιώτες έως την ηλικία των 25 ετών.  

 Η μονογονεϊκή οικογένεια αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής 
από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. 
πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική 
απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα, κλπ.) 

 Για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα πρέπει να προσκομιστεί κάρτα μέλους και αστυνομική 
ταυτότητα.  
 

Επίσης ισχύουν τα εξής: 
 

 Συνένωση ή κατάργηση τμημάτων αν δεν καλύπτεται ο ικανός αριθμός συμμετεχόντων 
ώστε να είναι το τμήμα βιώσιμο και ανταποδοτικό. Το τμήμα εφόσον για δύο (2) μήνες 
δεν καλύπτει τα έξοδά του θα συνενώνεται με κάποιο άλλο τμήμα ή θα καταργείται. 

 Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών στα ομαδικά μαθήματα, ανά τμήμα, ορίζεται στα οκτώ 
(8) άτομα. Ο αριθμός μαθητών ανά μάθημα, προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες του 
μαθήματος, καθώς και από το χώρο διεξαγωγής του. 

 Σε κάθε τμήμα το ποσοστό εκπτωτικών συνδρομών, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 
25% των συνολικών συμμετοχών του τμήματος. 

 Για το συμμετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
εμπρόθεσμα, δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων.  
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 Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από 
εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από το προηγούμενο έτος.  

 Συμμετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα με δική τους υπαιτιότητα είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη συνδρομή τους για το χρονικό διάστημα που 
απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη συνδρομή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ιατρικές 
βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκομείο, κλπ.  

 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
 
Εκδόθηκε η με αριθμό 456/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Βραχνός  Παναγιώτης 1.Κούκουζας Πέτρος, 2.Καρανάσιου Μαρία, 

3.Κόκκαλης Βασίλειος, 4.Πέππας Νικόλαος, 
5.Κάββαλος Ευάγγελος, 6.Σταθούλης 
Σπυρίδων, 7.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, 
8.Καρλαύτης Δημήτριος, 9.Ζήκος Γεώργιος, 
10.Ιωάννου Αικατερίνη, 11.Χαλιώτη Ειρήνη-
Μαρία, 12.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, 
13.Ρώτας Κων/νος, 14.Τσίγκας Ευθύμιος, 
15.Βελλής Αθανάσιος, 16.Κόνιαρης Πέτρος, 
17.Παπαδόπουλος Μιχαήλ, 18.Βλάχου - 
Σταματάκη Ελένη, 19.Κωνσταντίνου 
Βασίλειος, 20.Ψάλτη Αικατερίνη, 21.Βλάχος 
Κων/νος, 22.Σαγρής Παναγιώτης, 
23.Κορομπίλης Ιωάννης, 24.Φωτόπουλος 
Αθανάσιος, 25.Καρλατήρα Μαρία, 
26.Ελευθερίου Βελισσάριος, 27.Ρούσσος 
Μιχαήλ, 28.Διακολιού Μαίρη 
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