
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/22-01-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 11/2013 Θέμα:« Υποβολή αίτησης  στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή 

της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στο  πρόγραμμα επιδότησης  νέων 
θέσεων εργασίας  για την ένταξη στην αγορά εργασίας 
ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων 
με Αναπηρίες ΑμεΑ)».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  22 
Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μ.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. 229/17-01-2013 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 
6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Παπαδόπουλος Αριστοτέλης(προσήλθε 
κατά την έναρξη του 1ου θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Χρυσοχόου Παύλος(προσήλθε κατά την 
έναρξη του 1ου θέματος)

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Τσολάκη Ελευθερία 

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Λεμονάκη Χρυσούλα

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 11ο 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. 20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) 
έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο κοινοποιήθηκε στους 
Ο.Α.Ε.Δ. όλης της χώρας, δύναται οι Επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού για την 
απασχόληση ΑμεΑ σε εφαρμογή του ν. 3812/2009 άρθρ. 1 περίπτωση 1η της παρ 2, να ενταχθούν 
στο Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των 
συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως εξής: 
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. 
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό 

για δώδεκα (12)μήνες ακόμα. 
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές. 
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές 

εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που 
αυτά καταβάλλονται. 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει, επειδή υπάρχει ανάγκη στην Επιχείρηση  στα 
πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής υπέρ ευπαθών ομάδων, με βάση τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, και 
την υποβολή αίτησης για την  ένταξη της Επιχείρησης  στο  παραπάνω πρόγραμμα του  Ο.Α.Ε.Δ. για 
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μία (1) θέση εργασίας, Υπάλληλος Γραφείου Δ.Ε. ο οποίος θα απασχολείται στο διοικητικό τμήμα και θα 
εκτελεί διάφορες, συναφή του τμήματος, εργασίες.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου,  τις ισχύουσες διατάξεις, τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. θέρμης και τις ανάγκες 
της Επιχείρησης 

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 
επιδότησης νέων θέσεων εργασίας από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες 
ΑμεΑ) και συγκεκριμένα την ένταξη της επιχείρησης στο Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης 
εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, 
για την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α).

2. Την  υποβολή  αίτησης  για  μία  (1)  θέση  εργασίας,  Υπάλληλος  Γραφείου  Δ.Ε.,  ο  οποίος  θα 
απασχολείται  στο  διοικητικό  τμήμα  και  θα  είναι  αρμόδιος  για  τη  διεκπεραίωση  διάφορων, 
συναφών του τμήματος, εργασιών.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 11/22-01-2013
 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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