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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 5/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 21/03/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 15/03/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 15ο- Απόφαση 5-81/21.03.2017

Έγκριση πρόσληψης ΑΜΕΑ βάσει της εγκριτικής απόφασης 297/14-3-2017  «Έγκριση
προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με επιχορήγηση του ΟΑΕΔ, με το Ειδικό
Τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος
των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με
Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων,
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό
κίνδυνο και Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α.)»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος και την εισήγηση της
Διοικητικής και
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :

Θέμα : " Εισήγηση της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για
πρόσληψη ενός ατόμου ΑμεΕΑ''.

Η Διοικητική –Οικονομική Υπηρεσία εισηγήθηκε στο Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς   την κατάθεση  αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ΟΑΕΔ για την εισαγωγή της στο Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των
εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη
2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό
κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για
Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α). Το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση με την Απόφαση 1-14/12.01.2017 και
κατατέθηκε Αίτηση υπαγωγής στον Ο.Α.Ε.Δ στις 25.01.2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 1818.
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Η Αίτηση υπαγωγής εγκρίθηκε με την Απόφαση 297/14.03.2017 του Ο.Α.Ε.Δ.
Στις 16.03.20017 η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατέθεσε ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ στον Ο.Α.Ε.Δ. με αριθμό
πρωτοκόλλου 1299 σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες που καταγράφονται οι καλυμμένες και κενές
θέσεις του οργανογράμματος της επιχείρησης με βάση τον Ο.Ε.Υ.
Στις 20.03.02017 ο Ο.Α.Ε.Δ. μας κοινοποίησε ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με το όνομα της
κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗΣ (η οποία είχε προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Δ. την Γνωστοποίηση αποτελέσματος
πιστοποίησης αναπηρίας με ποσοστό 68%) για να προβούμε στην αναγγελία πρόσληψής της

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάνταέξι (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, (εργοδοτών και
εργαζομένων ) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ.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.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές
ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του
κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχεί στην πλήρη απασχόληση και για
τα τρία έτη.

Οι καλυμμένες οργανικές θέσεις της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας είναι  οι εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1 3
ΣΥΝΟΛΟ 2 5

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Οι κενές οργανικές θέσεις της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας είναι  οι εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1

Σήμερα στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς υπηρετούν 23 εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου, 1 εργαζόμενη με
σύμβαση ορισμένου χρόνου με επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. και 6 εκπαιδευόμενοι που ασκούν την πρακτική
τους άσκηση. Οι θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι στο σύνολο 39 οργανικές και 6
έκτακτου προσωπικού.
Όπως φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες στην Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία υπάρχει μία
κενή θέση στο Γραφείο Λογιστηρίου Ταμείου, την οποία και ζητούμε να καλυφθεί με το εν λόγω
πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ.
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Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε
υπόψη των μελών την υπ’αριθμ. 297/14-3-2017 εγκριτική «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού
ορισμένου χρόνου με επιχορήγηση του ΟΑΕΔ, με το Ειδικό Τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης
εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών,
για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμωαν
που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής
διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α.)»

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Κιλκίς που αναρτήθηκε στο ΦΕΚ 33/Β/2005 και
είναι σε ισχύ αριθμός των οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 36 θέσεις, ο αριθμός των
καλυμμένων θέσεων ανέρχεται σε 23 θέσεις με αποτέλεσμα ο αριθμός των κενών οργανικών
θέσεων να ανέρχεται σήμερα σε 13 θέσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι δεκαεννιά (19) οργανικές θέσεις ΔΕ κατανέμονται σε δύο κλάδους:

 Στον κλάδο των ΔΕ υδραυλικών αντιστοιχούν δέκα (10) οργανικές θέσεις,

 Στον κλάδο των ΔΕ Διοικητικών αντιστοιχούν εννιά (9) οργανικές θέσεις, εκ των οποίων
καλυμμένες είναι οι επτά (7) και κενές οι δύο (2), (στο γραφείο μελετών και επιβλέψεων
της ΤΥ).

Όπως  προκύπτει στον κλάδο των ΔΕ Διοικητικών η μία (1) από τις δύο (2) κενές θέσεις  μπορεί
να καλυφθεί με το πρόγραμμα : «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με
επιχορήγηση του ΟΑΕΔ, με το Ειδικό Τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση
που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο και Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α.)»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λόγω άμεσης ανάγκης πρόσληψης προσωπικού, υπηρεσία
κατέθεσε στον ΟΑΕΔ την με Αριθμό 1818/25-01-2017 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
εισαγωγή ενός ατόμου στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς µε την ειδικότητα του διοικητικού υπαλλήλου Δ.Ε.
στο Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών (20537/752/18-10-2010 ΚΥΑ-ΦΕΚ
1663/τΒ ́/19-10-2010).

Στις 14-3-2017 λάβαμε την με αριθμό 297/14-3-2017 εγκριτική απόφαση πρόσληψης ενός
ατόμου, της Στεφανίδου Τατιανής με ΑΔΤ:ΑΙ 381748, κάτοικο Κιλκίς.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του ΓΔ κ. Αβραμίδη Ηλία,
έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία και της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας
της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
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 Την πρόσληψη της Στεφανίδου Τατιανής με ΑΔΤ:ΑΙ 381748, κάτοικο Κιλκίς, βάσει της
εγκριτικής απόφασης 297/14-3-2017  «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου
χρόνου με επιχορήγηση του ΟΑΕΔ, με το Ειδικό Τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την
πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών
Ατόμωαν που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράματος Επιχορήγησης 50 θέσεων
Εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α.)»

 Η πρόσληψή της θα είναι ως ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. στο γραφείο Λογιστηρίου Ταμείου
με μηνιαίο μισθό 644,69 € και δικαίωμα Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και
Επιδόματος Αδείας όπως προκύπτει από την εφαρμογή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

 Το ύψος του μισθού που είναι και το κόστος της πρόσληψης της ανωτέρω επιβαρύνει τον
Κωδικό Προϋπολογισμού 60.00 (Αμοιβές Υπαλληλικού Προσωπικού)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5-81/21.03.2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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