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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 11/29-07-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 145/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήματος προς Δ.Υ.Π.Α. 

υπαγωγής της Επιχείρησης σε πρόγραμμα 

επιδότησης νέων θέσεων εργασίας κατηγορίας 

ΑμεΑ».                                                  

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 29  του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα       

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

2743/21-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του                    

Ν. 4954/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν τα επτά (10) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Γκάγκος Αλέξανδρος - 

Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος -   

Σουρίνης Ιωάννης  

Απόντες: Καζάρας Στέργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο  (-14
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι 

Επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα  βάσει της 5
ης

 τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 

Νο 12/2017 για την υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα ενίσχυσης εργοδοτών για την  πρόσληψη 800 ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, 

ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝΝΑ 

ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
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ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ, 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

Δικαιούχοι  είναι: 

α) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική 

δραστηριότητα, για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του Κεφ. 5 της 

παρούσας 

και 

β) Οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του 

ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οι επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμοί του 

Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’), για την απασχόληση 

αποκλειστικά ωφελουμένων ΑμεΑ, εγγεγραμμένων στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ της Δ.Υ.Π.Α.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων, φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου τομέα, όπως 

αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και έχουν 

υποχρέωση τήρησης του ν.4270/2014 είναι η υποβολή στο αρμόδιο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 των σχετικών αποφάσεων 

του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να 

απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης/φορέα στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε 

μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης (ημερολογιακά). 

 

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

θεωρείται : 

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη 

μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους και 

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών 

κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η εν λόγω περίπτωση δεν αφορά σε δυνητικά 

δικαιούχους της κατηγορίας β. 

 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση/φορέας έχει προβεί σε μείωση προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη 

νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα. 

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την 

ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα. 

 

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού , κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης η 

αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε: 

α) καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,  

β) καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη 

πράξη, 

γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον 

εργαζόμενο, 

δ) λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, 
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ε) οικειοθελή αποχώρηση, 

στ) φυλάκιση και 

ζ) θάνατο. 

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις/φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων, φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου τομέα, όπως 

αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και έχουν 

υποχρέωση τήρησης του ν.4270/2014 είναι η υποβολή στο αρμόδιο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 των σχετικών αποφάσεων 

του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να 

απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παραπάνω  Πρόσκλησης. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής 

υπέρ ευπαθών ομάδων, εισηγούμαστε την υποβολή αιτήματος στην Δ.Υ.Π.Α για την ένταξη της Επιχείρησης στο 

πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων από τη κατηγορία ευπαθών ομάδων (Άτομα με Αναπηρίες ΑμεΑ) για μία θέση 

υπαλλήλου Δ.Ε. Διοικητικού. Για το 2022 έχει εγγραφεί  ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης 

στους Κ.Α. 60-00 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» & 60-03 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Εισηγούμαστε την έγκριση της δέσμευσης του 2022 για την 

συγκεκριμένη πρόσληψη και τη δέσμευση ότι θα εγγραφούν και θα ψηφιστούν σχετικές  πιστώσεις για τα επόμενα 

έτη κατά τα οποία θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος-ωφελούμενος. 

  

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα δέκα  παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την υποβολή αιτήματος στην Δ.Υ.Π.Α για την ένταξη της Επιχείρησης στο πρόγραμμα επιδότησης νέων 

θέσεων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Άτομα με Αναπηρίες ΑμεΑ) για μία θέση υπαλλήλου Δ.Ε. 

Διοικητικού.  

2. Η απασχόληση  θα βαρύνει τον Κ.Α. 60-00 και τον Κ.Α. 60-03  του Προϋπολογισμού εξόδων  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022. 

3. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους Προϋπολογισμούς της Επιχείρησης των επόμενων ετών 

κατά τα οποία θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος – ωφελούμενος. 

            

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2022    

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 
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                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   01-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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