
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  2/26-01-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 16/2012 Θέμα: «Υποβολή αίτησης  στον Ο.Α.Ε.Δ.  για υπαγωγή 

της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στο  πρόγραμμα  επιχορήγησης 
επιχειρήσεων  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  πρώτου  και 
δεύτερου  βαθμού  (Δήμων  και  Περιφερειών)  για  την 
απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  26 
Ιανουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 267/23-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  γιατί  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Λεμονάκη Χρυσούλα

3 Χρυσοχόου Παύλος 3  Τσολάκη Ελευθερία

4 Καρκατζίνος Νικόλαος  
5 Χριστοφόρου Γεώργιος  
6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό  Συμβούλιο…διαχειρίζεται  την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός  αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….»

Σύμφωνα  με την  με  αριθμό  Β150329/16/12/2011  ανοιχτή  πρόσκληση, καλεί  τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και 
Περιφερειών) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση 
ανέργων ηλικίας 55-64 ετών» ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από 
τις 19-12- 2011, σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού. 

Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, 
για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις 
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
Ν. 3996/2011 (Α'  170) και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων 
ηλικίας  55-64  ετών  και  μακροχρόνια  ανέργων  ηλικίας  55-64  ετών.  Το  Πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3 : «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007 - 2013.
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Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 €.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία ένταξής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς 

και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, 
που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.

Η  συνολική  διάρκεια  του  προγράμματος  ορίζεται  στους  είκοσι  επτά  (27)  μήνες  (είκοσι 
τέσσερις(24) μήνες επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες δέσμευση).

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Δ.,  οι επιχειρήσεις της 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) που επιθυμούν να 
ενταχθούν  στο  πρόγραμμα,  εφόσον  υπάρχουν  κενές  θέσεις,  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  αίτηση 
υπαγωγής.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι οι ανάγκες στον τομέα της 
ύδρευσης και αποχέτευσης είναι αυξημένες αφενός λόγω των έργων υποδομής που πραγματοποιούνται 
στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Τ.Κ. Θέρμης –Τριαδίου μετά την ένταξη στο σχέδιο πόλης 
4.000 στεμμάτων, αφετέρου λόγω  της διεύρυνσης των διοικητικών ορίων της Δ.Ε.Υ.Α  θέρμης που 
προέκυψε από την συγχώνευση των πρώην Δήμων Μίκρας, Θέρμης και Βασιλικών, κατ εφαρμογή των 
διατάξεων  του  ν.  3852/2010  «Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  προτείνει,  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής 
πολιτικής υπέρ ευπαθών ομάδων και συγκεκριμένα υπέρ της κοινωνικής ομάδας των ανέργων, την 
υποβολή αίτησης για την  ένταξη της Επιχείρησης  στο  παραπάνω πρόγραμμα του  Ο.Α.Ε.Δ. για δέκα 
(10) θέσεις εργασίας και ειδικότερα: 

Έξι(6) θέσεις Εργατών
Μία(1) θέση Ηλεκτρολόγου
Μία(1) θέση Μηχ/κου Αυτοκινήτων
Μία(1) θέση Μηχανοτεχνίτη 
Μία(1) θέση Οδηγού

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Την υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ., με σκοπό την υπαγωγή της Επιχείρησης στο Πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων 
και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.

2. Την υποβολή αίτησης για δέκα (10) θέσεις εργασίας και ειδικότερα: 
Έξι (6) θέσεις Εργατών
Μία(1) θέση Ηλεκτρολόγου
Μία(1) θέση Μηχ/κου Αυτοκινήτων
Μία(1) θέση Μηχανοτεχνίτη 
Μία(1) θέση Οδηγού

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 16/26-01-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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