
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/21-02-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 20/2012 Θέμα:«Έγκριση  υπαγωγής  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 19:00μ.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. 506/16-02-2012 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 Αντωνιάδου Μαρία(προσήλθε στη 
συζήτηση του 1ου θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2
Τσολάκη Ελευθερία(προσήλθε στη 
συζήτηση του 1ου θέματος)

3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 3 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

4 Καρκατζίνος Νικόλαος  
5 Χριστοφόρου Γεώργιος  
6 Λεμονάκη Χρυσούλα

7 Χρυσοχόου Παύλος

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  υπ’  αριθμ.  4589/182  (ΕΚ  2639/9-11-2011)  ΚΥΑ,  αποφασίσθηκε  η 
κατάρτιση προγράμματος με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 
ανέργων ηλικίας 55−64 ετών».

Με την  με  αριθμό  Β150329/16/12/2011  ανοιχτή  πρόσκληση  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  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. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής υπέρ ευπαθών ομάδων και συγκεκριμένα υπέρ της 
κοινωνικής ομάδας των ανέργων 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, αφετέρου λόγω  της διεύρυνσης των 
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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»,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  με  την  16/2012  απόφαση  ενέκρινε  την 
υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ., με σκοπό την υπαγωγή της Επιχείρησης στο ανωτέρω πρόγραμμα 
για δέκα (10) θέσεις εργασίας.

Με την από 947/6-02-2012 εγκριτική απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ.,  εγκρίθηκε η 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» και 
ειδικότερα σύμφωνα με την 16/2012 Α.Δ.Σ. και την με αριθμό 70511/2012 ηλεκτρονική αίτηση οι 
εξής δέκα θέσεις: 

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

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε:
- Την έγκριση της υπαγωγής  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» 

- Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  υποβληθείσες  αιτήσεις, την  πρόσληψη  των  παρακάτω 
ανέργων  στις  εξής  θέσεις,  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  προγράμματος  και  με  βάση  τα 
επισυναπτόμενα ατομικά δελτία εργαζομένων :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Τατάρογλου Απόστολος Μηχανοτεχνίτης
2 Μπουλιώνης Στυλιανός Μηχανικός Αυτοκινήτων
3 Γαλατιανός Δημήτριος Οδηγός
4 Κυρτσαλίδης Σωτήριος Ηλεκτρολόγος
5 Κρυστάλλης Νικόλαος Εργάτης
6 Γρηγοριάδης Κων/νος Εργάτης
7 Μπόστας Δημήτριος Εργάτης
8 Μήτρογλου Ευστράτιος Εργάτης
9 Φωτιάδης Αιμίλιος Εργάτης
10 Μανουσαρίδης Πάτροκλος Εργάτης

Οι  μηνιαίες  αποδοχές  των  ανωτέρω,  θα  καθορίζονται  με  βάση  την  ισχύουσα  Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α. Ως ημερομηνία έναρξης προτείνετε η  1η Μαρτίου του 2012.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την έγκριση της υπαγωγής  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» 

2. Την πρόσληψη των παρακάτω την πρόσληψη των παρακάτω ανέργων στις εξής 
θέσεις,  σύμφωνα με τους όρους  του προγράμματος  και  με  βάση τα επισυναπτόμενα ατομικά 
δελτία εργαζομένων :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Τατάρογλου Απόστολος Μηχανοτεχνίτης
2 Μπουλιώνης Στυλιανός Μηχανικός Αυτοκινήτων
3 Γαλατιανός Δημήτριος Οδηγός
4 Κυρτσαλίδης Σωτήριος Ηλεκτρολόγος
5 Κρυστάλλης Νικόλαος Εργάτης
6 Γρηγοριάδης Κων/νος Εργάτης
7 Μπόστας Δημήτριος Εργάτης
8 Μήτρογλου Ευστράτιος Εργάτης
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9 Φωτιάδης Αιμίλιος Εργάτης
10 Μανουσαρίδης Πάτροκλος Εργάτης

3. Οι μηνιαίες αποδοχές των ανωτέρω, θα καθορίζονται με βάση την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α. Ως ημερομηνία έναρξης προτείνετε η  1η Μαρτίου του 2012. 

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 20/02/2012
 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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