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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:« Κατάταξη προσωπικού προσληφθέντος μέσω του  προγράμματος επιδότησης νέων 
θέσεων εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών 
ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ)»

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έχοντας υπόψη:
                                                                                                                   

1. Την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών 
προς  τους πολίτες του Δήμου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. 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.
4. Την υπ’ αριθμ. 207/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 

η 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,  για  δύο  (2)  θέσεις  εργασίας  της  ειδικότητας  Εργάτης 
Γενικών καθηκόντων Υ.Ε..

5. Την υπ’ αριθμ. 54/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
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)»  και η πρόσληψη  των κ. Σάζο Ηρακλή & Πουτουρίδη Χαράλαμπο 
στις   θέσεις  «Εργάτης  γενικών  καθηκόντων  Υ.Ε.» με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου 
χρόνου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και  με βάση το επισυναπτόμενο 
ατομικό δελτίο εργαζομένου.

6. Τις  διατάξεις  της  περ.12  της  υποπαραγράφου  Γ1  της  παραγράφου  Γ  του  άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 στην οποία αναφέρεται ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου 
του  ν.  4024/2011  που  αφορούν  το  βαθμολογικό  και  μισθολογικό  καθεστώς  των 
υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και 
στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
7. Την  προσκόμιση  των  σχετικών  δικαιολογητικών  που  αφορούν  στην  αναγνώριση 
προϋπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων,  κ. Σάζο Ηρακλή & Πουτουρίδη Χαράλαμπο. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κατατάσσουμε  τους  προσληφθέντες,  μέσω του   προγράμματος  επιδότησης  νέων  θέσεων 
εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων 
(Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ), κ.  Σάζο Ηρακλή & Πουτουρίδη Χαράλαμπο,  με βάση τα 
σχετικά δικαιολογητικά προϋπηρεσίας που προσκόμισαν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.  ΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Σάζος Ηρακλής Ευάγγελος ΣΤ 0 0 0

Πουτουρίδης Χαράλαμπος Γεώργιος Ε 6 3 0

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
. 

                                      

ΑΔΑ: 7Ψ75ΟΛΖΛ-ΘΞ3


	ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
	Ο Πρόεδρος
	της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης


	Αποφασίζουμε
	                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


		2015-04-21T10:12:49+0300
	Athens




