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Από το πρακτικό της 19/09-10-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (19) δέκα εννιά του
μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 829/2017 πρόσκληση του
Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσαυγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος:

Αριθμός Απόφασης:

4

Αίτημα στον ΟΑΕΔ για συμμετοχή της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στο
ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη
Α.Με.Α

78

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Ο ΟΑΕΔ έχει ανακοινώσει ότι υλοποιεί ειδικό Πρόγραμμα
ενίσχυσης εργοδοτών 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 (ΑμεΑ). Στόχος του
προγράμματος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της
απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου
ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ η δημοτική
επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα αφού όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
Δεν υπάγονται:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις
διατάξεις του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3812 (ΦΕΚ
234/Α/28.12.2009). Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα α) οι επιχειρήσεις
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ σε εφαρμογή του
Ν.3812/28-12-2009, άρθρο 1, περίπτωση ιη της παρ. 2, ….
Η AΞΤΑΔΑ ΔΑΕ απασχολεί στο πάρκινγκ Ουρανούπολης σαν υπαλλήλους υποδοχής 4 άτομα
μεταξύ των οποίων κι ένα Α.Με.Α. Η υπάλληλος Ευαγγελία Ρίζου πού ανήκει στην κατηγορία
Α.Με.Α για προσωπικούς της λόγους, που δεν έχουν να κάνουν με την εργασία της, υπέβαλλε την
παραίτησή της από την Επιχείρηση, με τελευταία ημερομηνία εργασίας της την 11/10/2017. Ως εκ
τούτου υπάρχει ανάγκη για κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία
του πάρκινγκ. Προτείνω λοιπόν να καλύψουμε την παραπάνω θέση μέσω του προγράμματος του
ΟΑΕΔ, διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας επιτρέπει:
1. να καλύψουμε την συγκεκριμένη θέση που είναι αναγκαία για την λειτουργία του πάρκινγκ
σε μια περίοδο που δεν επιτρέπονται με άλλον τρόπο οι προσλήψεις παρά μόνο οι εποχικές
2. μας επιχορηγεί με το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών συνεπώς είναι προς οικονομικό
όφελος της επιχείρησης
3. βοηθά συνανθρώπους μας ευπαθών κοινωνικών ομάδων να ενταχθούν στην εργασία και να
έχουν ένα καλύτερο μέλλον
Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω προτείνω η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ να συμμετέχει στο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ζητώντας 1 θέση υπαλλήλου γραφείου-υποδοχής ΔΕ με γνώση χειρισμού
Η/Υ ανάλογα και με την διαθεσιμότητα ωφελουμένων που θα υπάρχουν στον ΟΑΕΔ Αρναίας.
Κατά τα λοιπά η επιχείρηση θα τηρήσει επακριβώς τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στην ΚΥΑ
20537/752/18-10-2010 .(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το
θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την συμμετοχή της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «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 Πρόγραμμα Επιχορήγησης

50

θέσεων Εργονομικής

Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) »

Β. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ για
την πρόσληψη 1 ανέργου των παραπάνω ευπαθών ομάδων υπαλλήλου γραφείου-υποδοχής ΔΕ με
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γνώση χειρισμού Η/Υ για το υποκατάστημα του Πάρκινγκ Ουρανούπολης που συνάδουν με το
αντικείμενο της επιχείρησης κι ανάλογα την διαθεσιμότητα ωφελουμένων από τον ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 19-10-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

