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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 1/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/01/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 05/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 14ο- Απόφαση1-14/12.1.2017

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 Προγράματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας
για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α.)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε
υπόψη των μελών την δυνατότητα πρόσληψης ΑΜΕΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου με
επιχορήγηση του ΟΑΕΔ. Με το Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών (20537/752/18-
10-2010 ΚΥΑ-ΦΕΚ 1663/τΒ ́/19-10-2010), με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για
την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και λοιπών κατηγοριών που
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, με την υποχρέωση η επιχείρηση να διατηρήσει το προσωπικό
που θα προσλάβει μέσω αυτού του Προγράμματος, για επιπλέον 12 μήνες μετά τη λήξη της
επιχορήγησης. Η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή ενός ατόμου στο
παραπάνω Πρόγραμμα.

Λόγω απαγόρευσης των προσλήψεων η επιχείρηση έχει ανάγκη από προσωπικό. Το ως άνω
πρόγραμμα του ΟΑΕ∆ για ΑΜΕΑ , είναι το μοναδικό που είναι σε ισχύ και έχει διάρκεια 3+1 έτη
(3 έτη επιδοτούμενα, 1 έτος ίδια συμμετοχή).
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η 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) και καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει
σχετικά.

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

Την με Αριθμό Αίτησης 1818/25-01-2017 εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης ενός (1)
ατόμου µε την ειδικότητα του διοικητικού υπαλλήλου Δ.Ε. για την Διοικητική Υπηρεσία μέσω του
προγράμματος «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 Προγράματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α.)»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1-14/12.01.2017.

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:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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