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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 3/16-03-2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ
Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο
Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ»
Απιθ. Αποθ.10/ 2021

Θέμα: 2ο
Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ
έηνπο 2021

ήκεξα 16 Μαπηίος 20210, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00 κ.κ ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο
Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη έδξα ζηα
Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 090090279
ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, φπσο ηζρχεη θαη κε ηελ 426 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, χζηεξα
θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 132/11-03-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο,
πνπ ζηάιζεθε ζηνλ θαζέλα χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ
ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία,
δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ ζπκκεηείραλ (7) επηά κέιε δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Μπάηζεο Υξήζηνο
2. Ληνχγαο Γεκήηξηνο
3. Οχηζθαο Πέηξνο
4. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο
5. Μίρνπ Μαξία
6. Λνχγθα Δπζηξαηία
7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
1. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)
2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. ηεο εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην 2ο ζέκα
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ:

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεληθή Γξακκαηεία
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ15048/29-072020(ΑΓΑ:9ΦΗ446ΜΣΛ6-ΥΚ) θαη ην Α.Π.14626/26-02-2021 έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γ/λζε πξνζσπηθνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σκήκα
Πξνζσπηθνχ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΑΓΑ: ΩΓ4Γ46ΜΣΛ6-7Β0) γηα ην έθηαθην
πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ α΄θαη β΄βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ ην νπνίν
δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηήζην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Ν.4590/2019,
Ν.4622/219 θαη 4635/2019, ε Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Γεκνηηθή
Αλψλπκε Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, ζα
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ
έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2021 ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄βαζκνχ θαη ζηα ΝΠΙΓ απηψλ.
Με βάζε ηελ παξνχζα εγθχθιην θαη δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα έγθαηξν θαη
νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθξίζεσλ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ πνπ
πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ γηα ην
έηνο 2021, ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ καο, ζχκθσλα
πάληα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΠΤ 33/2006, φπσο ηζρχεη, ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ 31-03-2021 γηα ηελ δξνκνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο απηψλ ζην
πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο ηνπο, έηζη ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο.
Η Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξία Αμηνπνίεζεο
Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν «Λνπηξά
Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» ηεο νπνίαο ην θαηαζηαηηθφ θαηαρσξήζεθε ζην
Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη πήξε αξηζκφ κεηξψνπ 69112 / 57 / Β / 09 / 16 θαη
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 4684/29-12-2009 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Ν. Πέιιαο , ζα
πξέπεη γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε
ησλ επηζθεπηψλ – ινπνκέλσλ λα πξνβεί ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ
Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ 2021, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ,
γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη νη δαπάλεο ηεο κηζζνδνζίαο (κε ζπκβάζεηο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κίζζσζεο έξγνπ) θαιχπηνληαη απφ ηη μοπθή ανηιηίμος
(έζνδα πξνεξρφκελα απφ έθδνζε εηζηηεξίσλ) ηεο εηαηξίαο θαη δεν επισοπηγείηαι
από κπαηικούρ πόποςρ.
Η εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα έγθξηζεο ησλ αηηεκάησλ γηα
θάιπςε ζέζεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ε εμήο:
Η επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Αξηζκ. ΓΙα/Γ.Π.νηθ. 71342/2020 θεθ ηεχρνο
Β4899/6-11-2020, έρεη αλαζηείιεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κε εληνιή Γεκνζίνπ, ιφγσ ηεο
εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19. Με βάζε ηνλ πθηζηάκελν αξηζκφ ανξίζηνπ
θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε (κφλν 39 εξγαδφκελνη), ε
επηρείξεζε ζα θιεζεί κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο λα θαιχςεη ηηο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο
ησλ επηζθεπηψλ. Ωο Μνλάδα Ιακαηηθήο Θεξαπείαο ππφθεηηαη ζηελ ππνρξεσηηθή
ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
ιεηηνπξγία ησλ ΜΙΘ κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, φπσο παξνπζία
απμεκέλνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηαθηηθή απνιχκαλζε θαη
θαζαξηζκφ ρψξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο αιιά
θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ.

Παξφηη είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ε επηζθεςηκφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ δηάξθεηα
ηνπ έηνπο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο, σζηφζν θξίλνληαο απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
πξνεγνχκελσλ εηψλ γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηηο ινπηξνπφιεηο ηεο Διιάδαο, ε
δεκνηηθή επηρείξεζε απνηειεί πξσηαγσληζηή ζηνλ θιάδν γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αιιά θαη γηα φιε ηελ Διιάδα. Αλαθνξηθά αμίδεη λα ζέζνπκε
ζηνηρεία φπσο έρνπλ δνζεί θαη έρνπλ σο εμήο: εηζηηήξηα γηα ην 2014 240.000 πεξίπνπ,
γηα ην 2015 255.000 πεξίπνπ, γηα ην 2016 299.000 πεξίπνπ, γηα ην 2017 321.000
πεξίπνπ, γηα ην 2018 353.500 εηζηηήξηα πεξίπνπ θαη γηα ην 2019 356.000 πεξίπνπ. Σα
παξαπάλσ ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ κηα εκθαλή αχμεζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ην
νπνίν απαηηεί θαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
επηζθεπηψλ – ινπφκελσλ ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε
πεξηνρή ζπγθεληξψλεη θαη επηζθεςηκφηεηα πνπ δε κπνξεί λα θαηαγξαθεί, αθνχ είλαη
αλνηρηφο ρψξνο επίζθεςεο, φπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ρψξνπο
κέζα ζηε Λνπηξφπνιε (εζηηαηφξην, θαθέ, νη νπνίνη δε θαηαγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ
λνχκεξα) θαη λα κελ εθδνζεί θάπνην εηζηηήξην.
Δπηπιένλ, κε δεδνκέλν φηη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε απμάλεηαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν
θαη φηη ε επηρείξεζε απνηειεί ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ κε έκθαζε ζηηο
Ιακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ επεξγεηηθά νθέιε ζηελ πγεία ησλ
ινπφκελσλ αιιά θαη ζηελ ζεξαπεία ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ, πξνβιέπεηαη φηη ζα
εμαθνινπζεί λα θαηέρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ επηζθεπηψλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ αιιά θαη δεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε γηα λα θαιχςεη ηηο
αλάγθεο ηεο ζε πξνζσπηθφ πξνρσξά θαηά πεξηφδνπο πνπ εκθαλίδνπλ επνρηθφηεηα θαη
πςειή επηζθεςηκφηεηα ζε πξνζιήςεηο θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ κε δίκελε ζχκβαζε
κε ηελ παξαθάησ αίηεζε έρεη ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηελ θάιπςε πξνζσπηθνχ, ψζηε
λα κε θαηαθεχγεη ζε κεγάιν αξηζκφ πξνζιήςεσλ κε ηε κνξθή θαηεπεηγνπζψλ
αλαγθψλ κε δίκελε ζχκβαζε εξγαζίαο.
Δπίζεο, κε ην αξηζ. πξση. 916/24-11-2011 έγγξαθφ καο πξνο ην ππνπξγείν
εζσηεξηθψλ ηκήκα πξνζσπηθνχ ΟΣΑ θαη επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ έρεη γίλεη
γλσζηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππάξρνληεο
λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ ηεο «Λνπηξά
Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», δεηψληαο κάιηζηα θαη ηελ θαζνδήγεζε γηα ηηο
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ,ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο .
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δεηνχκε λα ραξαθηεξηζηνχλ νη αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαηεπείγνπζεο θαη σο κφλε άκεζε ιχζε κε
ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο δεηάκε λα καο εγθξηζνχλ νη αηηνχκελεο εηδηθφηεηεο,
γηα ηε ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζή ηεο έσο φηνπ δξνκνινγεζνχλ νη
δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ε επηρείξεζε
γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο παξαπάλσ θαηεπείγνπζεο επνρηαθέο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο
θαηά ηηο αληίζηνηρεο ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο αηρκήο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή
θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην εχξνο ηεο δηαζπνξάο ησλ
επηζθεπηψλ γηα ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ είλαη
ζηαζεξφ θαη απμνκεηψλεηαη, κε απνηέιεζκα ε πξφβιεςε γηα ηηο αλάγθεο ζε
πξνζσπηθφ λα κελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εχθνια, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα
κπνξεί λα πξνζιακβάλεη θάπνηεο εηδηθφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο αληίζηνηρα
γηα ηεηξάκελν, εμάκελν θαη νρηάκελν.

Ζ ππόηαζη αναλύεηαι έυρ εξήρ:
ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ:
Κατηγορία Ειδικότητα

Αριθμόσ

ΠΕ

Ιατρών

2(δφο)

Π.Ε
Σ.Ε.
Σ.Ε.

Διοικητικοφ Οικονομικοφ
Τπάλληλοι Τποδοχήσ
Νοςοκόμοι/εσ

1 (ζναν)
3(τρεισ)
2 (δφο)

Δ.Ε.
Δ.Ε.

Τπάλληλοι Τδροθεραπευτηρίου- 2(δφο)
ταμίεσ
Νοςοκόμοι/εσ
3(τρεισ)

Δ.Ε.

Ναυαγοςώςτεσ πιςίνασ

3(τρεισ)

Τ.Ε.

Καθαριςτών - τριών

5(πζντε)

Τ.Ε.

Εργατών

3(τρεισ)

Δ.Ε.

Φφλακεσ

4(τζςςερισ)

Δ.Ε.

υνοδοί Επιςκεπτών βουνοφ

2(δφο)

ΤΝΟΛΟ

30

Χρονική
διάρκεια
1
Οχτώ
μηνών &
1 Σεςςάρων
μηνών
Οχτώ μηνών
Ζξι μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Ζξι μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
Μηνών

Η δαπάλε ησλ απνδνρψλ ησλ αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζα
βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α. 10.6041.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ»
θαη ηνλ Κ.Α. 10.6054.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. Οη αλσηέξσ πηζηψζεηο είλαη
εμαζθαιηζκέλεο θαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2021 ηεο επηρείξεζεο
«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.». Δπίζεο, ζα εγγξαθνχλ νη αλάινγεο
πηζηψζεηο θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο (2022) ζε πεξίπησζε πνπ ε
ζχκβαζε ιήμεη κεηά ηελ 31ε-12-2021.
Με βάζε ηα αλσηέξσ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο καο, ζπλέηαμαλ ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο,
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ηα αηηήκαηα γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
ΙΓΟΥ.
Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ



Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δπηρείξεζεο,
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3899/2010

φπσο














ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994, φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 21
ηελ παξ 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λεψηεξνπ λ.4071/2012
Σελ ππ’ αξηζ. 33/06 Π.Τ.. φπσο ηζρχεη (θαη ηηο Π.Τ.. ππ’ αξηζ. 55/98 θαη
236/94 φπσο ηζρχνπλ)
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ηελ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ15048/29-07-2020(ΑΓΑ:9ΦΗ446ΜΣΛ6ΥΚ) εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ
ηελ Αξ. πξ. 14626/26.02.2021 ΑΓΑ:ΩΓ4Γ46ΜΣΛ6-7Β0 εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
Σν άξζξν 12 παξ.14 ηνπ λ.4071/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 48
ηνπ Ν. 4325/2015
Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο Λνπηξά
Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή
Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξία Αμηνπνίεζεο
Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ Έηνπο 2021 , βεβαίσζε χπαξμεο
πίζησζεο
Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Δγκπίνει ηην ζύνατη 30 ζπκβάζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο οσηώ (8) μηνών οι 2 θέζειρ, έξι (6) μηνών οι 6 θέζειρ και ηεζζάπυν
(4) μηνών οι 22 θέζειρ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 2190/94 ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ, γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ, δηφηη νη παξαθάησ εηδηθφηεηεο
απνηεινχλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα ε εηαηξία ε νπνία
ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο:
ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ:
Κατηγορία Ειδικότητα

Αριθμόσ

ΠΕ

Ιατρών

2(δφο)

Π.Ε
Σ.Ε.
Σ.Ε.

Διοικητικοφ Οικονομικοφ
Τπάλληλοι Τποδοχήσ
Νοςοκόμοι/εσ

1 (ζναν)
3(τρεισ)
2 (δφο)

Δ.Ε.

Τπάλληλοι Τδροθεραπευτηρίου- 2(δφο)
ταμίεσ
Νοςοκόμοι/εσ
3(τρεισ)

Δ.Ε.

Χρονική
διάρκεια
1
Οχτώ
μηνών &
1 Σεςςάρων
μηνών
Οχτώ μηνών
Ζξι μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών

Δ.Ε.

Ναυαγοςώςτεσ πιςίνασ

3(τρεισ)

Ζξι μηνών

Τ.Ε.

Καθαριςτών - τριών

5(πζντε)

Τ.Ε.

Εργατών

3(τρεισ)

Δ.Ε.

Φφλακεσ

4(τζςςερισ)

Δ.Ε

υνοδοί Επιςκεπτών Βουνοφ

2(δφο)

Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών
Σεςςάρων
μηνών

ΤΝΟΛΟ
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Β. Δγθξίλεη επίζεο ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ
πξνζσπηθνχ έηοςρ 2021, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξφζιεςε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα λα θαιχςεη ε
επηρείξεζε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» ηηο αλάγθεο ηεο, φπσο
απηέο αλαιχζεθαλ ζην αηηηνινγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Γ. Οη πξνζιήςεηο ζα βαξχλνπλ αληίζηνηρα ηνπο θάησζη Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2021 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Κ.Α. 10.6041.01 Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ, χςνπο 480.000,00 επξψ.
Κ.Α. 10.6054.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ χςνπο 125.000,00
επξψ.
Γ. Η παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο
πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνχκελσλ
πξνζιήςεσλ.
Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 10/2021
Ο Ππόεδπορ ηος Γ..
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Λοςηπά 16/03/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ

Σα Μέλη

