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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 15/08-06-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 154/2021

Θέμα: Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα
επιχορήγησης

επιχειρήσεων,

φορέων

και

οργανισμών

του

δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν.
1892/1990

και

επιχειρήσεων

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.
3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για
την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων»
Στη Θέρμη, σήμερα 08 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 2584/04-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν
οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

Κουσούλης Γεώργιος

3.
Γαντάς Σπυρίδων
3.
Παπαδάκη Αθηνά
4.
Ιωσηφίδης Ιωάννης
5.
Λιόλιος Αντώνιος
6.
Δημήτριου Δημήτριος
7.
Χατζηδημητρίου Φανή
8.
Καρκαλή Μαρία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο
διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε
θέμα που αφορά στην επιχείρηση…».
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Σύμφωνα με την με αριθμό 11/2017 Δημόσια Πρόσκληση (αριθμ. Πρωτ:59951/30-08-2017,
ΑΔΑ:

6ΙΓΜ4691Ω2-ΥΒ2),

όπως

αυτή

τροποποιήθηκε

και

ισχύει,

ο

Ο.Α.Ε.Δ.

καλεί

τις

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και τις επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα να υποβάλλουν αίτηση για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
ετών.
Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών και επιχορηγείται από τον
Ο.Α.Ε.Δ.. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους και μη
μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης,
όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες
πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για
άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης ή και τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.
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, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής.
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής υπέρ ευπαθών ομάδων και συγκεκριμένα υπέρ της
κοινωνικής ομάδας των ανέργων καθώς και του γεγονός ότι οι ανάγκες στον τομέα της ύδρευσης
και αποχέτευσης είναι αυξημένες αφενός λόγω των έργων υποδομής που πραγματοποιούνται και
αυτών που έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα, αφετέρου λόγω του όγκου των
εργασιών που η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση και που είναι απόρροια της
διεύρυνσης των διοικητικών ορίων της Δ.Ε.Υ.Α (κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. με την 29/2021 απόφαση
ενέκρινε την υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ., με σκοπό την υπαγωγή της Επιχείρησης στο
ανωτέρω πρόγραμμα για έξι θέσεις(6) θέσεις εργασίας.
Με την από 22/2021/000078867198 απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ., εγκρίθηκε η υπαγωγή της
επιχείρησης στο ανωτέρω πρόγραμμα και ειδικότερα, σύμφωνα με την 29/2021 Α.Δ.Σ. και την με
αριθμό 21/2021/000078309659 αίτηση. Οι έξι θέσεις (6) θέσεις είναι των ειδικοτήτων:

 Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.
 Μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
 Μία (1) θέση Τοπογράφου Π.Ε.
 Μία (1) θέση Υδραυλικού Δ.Ε.
 Μία (1) θέση Μηχανικού Αυτοκινήτων Δ.Ε.
 Μία (1) θέση Ανειδίκευτου Εργάτη Υ.Ε.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδείξεων από τον Ο.Α.Ε.Δ. και έχοντας υπόψη ότι για
την θέση του Τοπογράφου Π.Ε. δεν υποδείχθηκε κανένα άτομο, ο Πρόεδρος πρότεινε:
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1.

Την έγκριση της υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο « πρόγραμμα επιχορήγησης

επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51
του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
(Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για
την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των
υποδειχθέντων ατόμων
Την πρόσληψη των παρακάτω ανέργων στις εξής θέσεις, σύμφωνα με τους όρους

2.

του προγράμματος:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Τ........Σ Δ.......Σ

Π.Ε.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2

Μ.......Σ Σ......Σ

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

Λ.......Σ Θ......Σ

4

Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

Τ......Σ Γ......Σ

5

Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τ......Σ Β......Σ

Υ.Ε. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

3. Οι μηνιαίες αποδοχές των ανωτέρω, θα καθορίζονται με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο. Ως
ημερομηνία έναρξης προτείνετε η 14η Ιουνίου έτους 2021.
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,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1.

Την έγκριση της υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης

επιχειρήσεων

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης

Περιφερειών)

για

την απασχόληση

πρώτου

ανέργων

και

ηλικίας

δεύτερου
55-67

βαθμού

ετών

και

(Δήμων

πρόσληψη

και
των

υποδειχθέντων ατόμων.
2.

Την πρόσληψη των παρακάτω ανέργων στις εξής θέσεις, σύμφωνα με τους όρους

του προγράμματος:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τ........Σ Δ.......Σ

Π.Ε.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2

Μ.......Σ Σ......Σ

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

Λ.......Σ Θ......Σ

4

Τ......Σ Γ......Σ

5

Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τ......Σ Β......Σ

Υ.Ε. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

3. Οι μηνιαίες αποδοχές των ανωτέρω, θα καθορίζονται με βάση Το Ενιαίο Μισθολόγιο. Ως
ημερομηνία πρόσληψης ορίζεται η 14η Ιουνίου έτους 2021.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15, απόφαση 154/08-06-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

