
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 05/31-03-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

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

μηνός Μαρτίου του χρόνου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 173/23-03-2022 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 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  2 Συνέχιση προγράμματος ΟΑΕΔ για Α.με.Α 
 

Αριθμός Απόφασης:  19 

 

 

 
Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 17/2022, απόφαση του ΔΣ, αποφασίστηκε 

(σύμφωνα με όσα προέβλεπε η ΚΥΑ 38839/838(ΦΕΚ Β΄2963/29-8-2017) και 27354/622/06-07-

2020(ΦΕΚ2800/13-7-2020) του προγράμματος του ΟΑΕΔ), να υποβάλλουμε σαν δικαιούχος 

επιχείρηση, αίτηση στον ΟΑΕΔ για τη συνέχιση του προγράμματος που ενταχθήκαμε ‘‘Ειδικό 

Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 

Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή 
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Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων 

Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)’’, και συγκεκριμένα 

για την συνέχιση της απασχόλησης του  Κουτσούπη Νικόλαου, για άλλους 12 μήνες με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Με την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 144/11-03-2022 

αίτηση μας αιτηθήκαμε την επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, για τον επιχορηγούμενο 

εργαζόμενο, Κουτσούπη Νικόλαο, τον οποίο προσλάβαμε στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω 

προγράμματος. Ο ΟΑΕΔ με το υπ' αριθμόν πρωτ. 121510/21-03-2022, έγγραφό του μας απάντησε 

θετικά, σχετικά με τα παραπάνω, οπότε προτείνω να προχωρήσουμε στην ανανέωση της σύμβασης 

για ένα έτος».  

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α) Την αποδοχή της απόφασης του ΟΑΕΔ ΚΠΑ Αρναίας με αριθμό πρωτ. 121510/21-03-2022, 

όπου μας εγκρίνεται η επιμήκυνση του χρόνου απασχόλησης και επιχορήγησης, για τον 

επιχορηγούμενο εργαζόμενο, Κουτσούπη Νικόλαο, τον οποία προσλάβαμε στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγράμματος ΟΑΕΔ  σύμφωνα  με όσα ορίζει η ΚΥΑ 38839/838(ΦΕΚ Β΄2963/29-8-2017) και 

27354/622/06-07-2020(ΦΕΚ2800/13-7-2020) του προγράμματος του ΟΑΕΔ.  

 

Β) Τη συνέχιση του ανωτέρω προγράμματος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και τη συνέχιση της σύμβασης του 

Κουτσούπη Νικόλαο, για άλλους 12 μήνες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού 

δικαίου, ήτοι έως 31/03/2023. Από την στιγμή που αιτηθήκαμε την επέκταση της επιχορήγησης εκ 

νέου για άλλους (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24μήνες) η 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  σύμφωνα με την ΚΥΑ δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της 

(επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) για εννέα (9) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν 

μακροχρόνια άνεργος. 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. 

 

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι αποφασίσθηκε στην υπ αριθμόν 32/2021 απόφαση ΔΣ της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, στην  διαπιστωτική πράξη με αριθμό πρωτοκόλλου 230/01-04-2021 και στην 

σύμβαση που υπογράφηκε κι εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 31-03-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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