
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 06/31-03-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε. 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (31) τριάντα μία  του 

μηνός Μαρτίου χρόνου 2021 και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 221/26-03-2021 

πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας 

πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-

2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
Μήτρου Αικατερίνη 
 

 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  32  

 

H πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία -Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 23/2021 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης 

αποφασίσθηκε η υποβολή πρότασης στον ΟΑΕΔ για πρόσληψη ενός (1) ατόμου μέσω του 

προγράμματος ‘‘Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 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)’’ .  Κατόπιν  με την υπ αριθμόν 3762/2021 ηλεκτρονική μας αίτηση έγινε η 

δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση Α.μ.ε.Α στον ΟΑΕΔ - Σύστημα ηλεκτρονικών 

 
  Πρόσληψη Α.με.Α μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ   
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αιτήσεων. Στην συνέχεια ο ΟΑΕΔ- ΚΠΑ 2 Πολυγύρου  διενέργησε έλεγχο στην επιχείρηση κι 

αφού διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις με την υπ αριθμόν 995/18-03-2021 

απόφαση υπαγωγής ενέταξε την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στο εν λόγω πρόγραμμα για μία θέση εργασίας. 

Στην συνέχεια και στις 24-03-2021 ο ΟΑΕΔ έδωσε συστατικό σημείωμα σε ένα (1) Άτομο με 

ειδικές Ανάγκες που ήταν εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, είχε συμπληρώσει το έντυπο 

εξατομικευμένης παρέμβασης και είχε την σχετική πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ περί αναπηρίας. 

Στην επιχείρηση προσήλθε μόνο ένας ενδιαφερόμενος με συστατικό σημείωμα ο 

Κουτσούπης Νικόλαος και αφού έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για την προσκόμιση 

συστατικών σημειωμάτων κι ελέγξαμε την πληρότητα των στοιχείων ήτοι κάρτα ανεργίας, 

απολυτήριο λυκείου και πιστοποίηση αναπηρίας θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αναγγελία 

πρόσληψης του ενός (1) επιχορηγούμενου ατόμου μέσα σε 30 μέρες όπως ορίζει το πρόγραμμα.  

Το εν λόγω πρόγραμμα μετά το ΦΕΚ 2800/13-07-2020 είναι  και με ευνοϊκότερους όρους 

για την επιχείρηση απ ότι το προηγούμενο πρόγραμμα μιας και μας επιδοτεί το 80% του συνολικού 

κόστους του εργαζομένου. Συνεπώς προτείνω να προχωρήσουμε στην πρόσληψη του Κουτσούπη 

Νικόλαου του Ιωάννη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) 

μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλουμε 

σαν δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου 

δωδεκάμηνου απασχόλησης. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ επίσης δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του 

προσωπικού της 6 ατομού ΙΔΑΧ καθ όλη την διάρκεια του προγράμματος»  

 

 

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

θέμα κι αφού έλαβε υπ όψιν το ΦΕΚ 2800/2020 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

                                       

 Α. Την πρόσληψη ενός (1)  Ατόμου με Αναπηρία μέσω προγράμματος του  ΟΑΕΔ με τίτλο 

‘‘Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 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)’’ με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου  ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης 

για άλλους (12) δώδεκα μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλουμε σαν δικαιούχος επιχείρηση 

εντός τριάντα  ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου δωδεκάμηνου  απασχόλησης. Σε 

περίπτωση που αιτηθούμε την επέκταση της επιχορήγησης εκ νέου για άλλους (12+12) μήνες, μετά 

τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24 μήνες) η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  . Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ επίσης δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της 6 ατόμου ΙΔΑΧ καθ όλη 
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την διάρκεια του προγράμματος Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπει η ΚΥΑ 38839/838(ΦΕΚ 

Β΄2963/29-8-2017) και 27354/622/06-07-2020(ΦΕΚ2800/13-7-2020) του προγράμματος του 

ΟΑΕΔ. Ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί είναι ο κάτωθι: 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Κουτσούπης 

 
Νικόλαος 

 
Ιωάννης 

 
Δ.Ε 

 
και θα απασχοληθεί στο Πάρκινγκ Ουρανούπολης υποκατάστημα της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ.  

 

Β.    Κατατάσσει  το  παραπάνω  προσωπικό  της  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής και η κατάταξη θα ισχύει από την μέρα της 

πρόσληψης:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ              Δ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα    Δ.Ε  Λοιποί υπάλληλοι γραφείου  
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 Κουτσούπης Νικόλαος Ιωάννης 1 0 0 0 

 

Γ.  Οι πιστώσεις είναι διασφαλισμένες κι έχουν ψηφισθεί με την υπ αριθμόν 8/2021 απόφαση Δ.Σ 

(Α.Α.Υ 32-34) της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στους κωδικούς Κ.Α. 60.01.00.006 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ»  και  Κ.Α. 55.01.00.005 με τίτλο 

«ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ» .Αντίστοιχες πιστώσεις θα γίνουν και στους κωδικούς 

του προϋπολογισμού 2022 κι επόμενων ετών της επιχείρησης αν χρειαστεί. 

 

                                      

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2021 

  

 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 31-03-2021 

 
Η Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Ζαμάνη Μαρία - Ελένη 
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