
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ.   7/21-05-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 64/2013 Θέμα:  «Συνέχιση  απασχόλησης  υπαλλήλου  της 

επιχείρησης που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος 
του  ΟΑΕΔ  από  την  κατηγορία  των   ατόμων  με 
ειδικές ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.) και μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 21 
Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» 
σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1707/15-05-2013 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 9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 

4 Κουγιάμης Αργύριος 

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

6 Χριστοφόρου Γεώργιος

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

9 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  και  σύνταξη  των  πρακτικών  του 
συμβουλίου.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο μετά το 13ο θέμα και πριν 
τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης.

  
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με την παρ 1 του άρθρου 11 του Ν. 3227/04, «τα Άτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται  
κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της  
παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (δηλαδή και τις επιχειρήσεις ΟΤΑ), κατ' εφαρμογή  
του  προγράμματος  επιχορήγησης  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  Νέων  Θέσεων  Εργασίας  Ατόμων  με  
Αναπηρίες,  τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί  να συνεχίσει  να απασχολεί  και  μετά την  
ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν  
δυνάμει του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).» 

Η  διάταξη  αυτή  αφορά  όσους  υπηρετούν  σήμερα  με  βάση  το  επιχορηγούμενο 
πρόγραμμα και όσους προσλαμβάνονται στο εξής. 

Επιπλέον οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και μετά την εφαρμογή του Ν. 3812/09, όπως 
προβλέπεται από την περίπτωση γ άρθρο 3 του ν. 3812/09.

Ομοίως  με  τις  με  αριθμό  105/2012  και  143/2012  πράξεις  του  Τμήματος  Ι  του 
Ελεγκτικού  Συνεδρίου  κρίθηκε  ότι  νόμιμα  εργαζόμενοι  μπορούν  να  απασχολούνται  σε 
Δημοτικές  Επιχειρήσεις  (Κοινωφελείς  ή Δ.Ε.Υ.Α.)  και  μετά τη λήξη  του επιχορηγούμενου 
προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.

Με  την  με  αριθμό  101/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Θέρμης 
αποφασίσθηκε  η  σύσταση   ενιαίας  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  μετά  από 
συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Καθαριότητας Μίκρας 
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και  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  και  Καθαριότητας  Θέρμης  με  την 
επωνυμία  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης  και  συντομογραφικά 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ (ΦΕΚ 1101/τ.Β΄/02-06-2011)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις  του Ν. 
3852  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −≪  
Πρόγραμμα Καλλικράτης  (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).≫

Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 «Το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται  
μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου της.  Ο  χρόνος  υπηρεσίας  του προσωπικού στις  επιχειρήσεις  που 
συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.»

Με  την  με  αριθμό  51/2009  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
Μίκρας,  λόγω  ανάγκης  στην Επιχείρηση για  την κάλυψη μίας  θέσης  βοηθού υδραυλικού 
εγκρίθηκε η  υποβολή αίτησης στον  Ο.Α.Ε.Δ.  με σκοπό την υπαγωγή της Επιχείρησης  στο 
πρόγραμμα  επιδότησης  νέων  θέσεων  εργασίας  από  την  κατηγορία  ευπαθών 
ομάδων(Α.Μ.Ε.Α.) και την πρόσληψη ενός ατόμου από την κατηγορία αυτή, για μία (1) θέση 
εργασίας η οποία αφορούσε  βοηθό υδραυλικού.

Στη  θέση  αυτή  και  στη  ειδικότητα  βοηθός  υδραυλικού  προσλήφθηκε  ο  κ. 
Τριανταφυλλίδης Άρης ο οποίος απασχολείται και σήμερα στην επιχείρηση και του οποίου η 
σύμβαση λήγει την 28η Ιουλίου 2013.

Επειδή πρόκειται για άτομο που δικαιούται προστασίας και η Επιχείρηση συνεχίζει να 
έχει ανάγκη των υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος υπάλληλος αφενός λόγω του ότι οι 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ειδικότερα μετά την ενοποίηση  που επήλθε κατ εφαρμογή των 
διατάξεων του ν 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι ιδιαίτερα αυξημένες, αφετέρου 
λόγω της έλλειψης προσωπικού και του περιορισμού των προσλήψεων. 

Τέλος στους Κ.Α. '60-00-00-0002 & 60-03-00-0002 του προϋπολογισμού έτους 2013 
υπάρχει η σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ανωτέρω, ενώ για τη 
δαπάνη της μισθοδοσίας των επομένων ετών προτείνετε να γίνει η σχετική πρόβλεψη. 

Λόγω των ανωτέρω,  προτείνετε η συνέχιση της απασχόλησης του υπαλλήλου της 
επιχείρησης, κ.  Τριανταφυλλίδη Άρη, που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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. Τη συνέχιση της απασχόλησης του υπαλλήλου της επιχείρησης, κ. Τριανταφυλλίδη Άρη, 

που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για άτομα με ειδικές ανάγκες και μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος ήτοι την 28η-07-2013, καθώς πρόκειται  για άτομο 
που δικαιούται προστασίας και η Επιχείρηση συνεχίζει να έχει ανάγκη των υπηρεσιών που 
παρέχει  ο  συγκεκριμένος  υπάλληλος,  διότι  αφενός  οι  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 
ειδικότερα  μετά  την  ενοποίηση   που  επήλθε  κατ  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν 
3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι ιδιαίτερα αυξημένες, αφετέρου διαπιστώνεται 
έλλειψη υπαλλήλων λόγω και του περιορισμού των προσλήψεων. 

2. Στους Κ.Α. '60-00-00-0002 & 60-03-00-0002 του προϋπολογισμού έτους 2013 υπάρχει η 
σχετική πίστωση για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ανωτέρω, ενώ για τη δαπάνη της 
μισθοδοσίας των επομένων ετών θα γίνετε η σχετική πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς 
των επόμενων ετών. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 64/21-05-2013
 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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