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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 9/19-08-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ. Απνθ.36/ 2021 Θέκα: 2
ν
  

Έγθξηζε Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε δίκελε 

ζχκβαζε 

 

ήκεξα 19 Απγνύζηνπ 2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:05 κ.κ ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλψλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Ε.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΕ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Δ.Ο.Τ. Έδεζζαο, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, 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 

ΤΠΕ, χζηεξα θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 629/16-08-2021 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 (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνχγαο Δεκήηξηνο 

3.  Οχηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνχγθα Επζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

 

 



Ο Πξφεδξνο ηνπ  Δ. ηεο  εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 2
ν
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 

4325/2015 νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1.Εηδηθά επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παξάηαζε ή 

ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο 

ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξφζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ θάζε θνξά ζην Α..Ε.Π., θαζψο 

θαη φινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31ε 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν Α..Ε.Π. δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ 

φξσλ πξφζιεςεο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο. Εάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη 

απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθφ θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, 

εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ζπκπιεξψζεθε 

κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2527/1997. 

2.Επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο 

ηαθηηθνχ, κνλαδηθνχ ζηνλ θιάδν ππαιιήινπ, ιφγσ θπήζεσο, ηνθεηνχ θαη 

κεηξφηεηαο, αξγίαο ή δηαζεζηκφηεηαο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ 

θσιχκαηνο. 

3. Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), φπσο ηζρχεη.» 

Επίζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. ηε ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09 νξίδεηαη όηη εμαηξείηαη ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ λ. 2190/94 ην πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα 

αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο 

κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ.  

Επίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ.4 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν  

257 παξ. 2  ηνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ε πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο θαη ε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο δεκνηηθέο 

ή θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα (Ν.3463/2006), δηελεξγείηαη ζύκθσλα  κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ 

ηζρύνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α.  
 

Έλα κεγάιν πξφβιεκα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» είλαη απηφ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

Η επηρείξεζε αλέζηεηιε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο ζηηο 

07.11.2020, πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19. 

Η επαλαιεηηνπξγία ηεο μεθίλεζε ζηηο 31.05.2021. Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ε 

επηρείξεζε δηαζέηεη (έλαλ) θχιαθα κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ δηθαίνπ Ανξίζηνπ 



ρξφλνπ θαη 4 (ηέζζεξηο) ππαιιήινπο γξαθείνπ-ηακίεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ, νη νπνίνη 

ήηαλ απαζρνινχκελνη ΑΜΕΑ κε πξφγξακκα απφ ηνλ ΟΑΕΔ θαη κε ην Π.Δ 164  θαη 

πιένλ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ δηθαίνπ 

Ανξίζηνπ ρξφλνπ. Επίζεο, δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ησλ νπνίσλ φκσο νη ζπκβάζεηο ιήγνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Καζφηη ππάξρεη ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη αθίμεηο επηζθεπηψλ, ε επηρείξεζε 

θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ παξέρνληαο άκεζεο, ζπλεπείο 

θαη αζθαιείο ππεξεζίεο ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

Επηπιένλ, ιφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο ηήξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηηο 

κνλάδεο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, πξέπεη ην 

πξνζσπηθφ λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο. 

Επηπξφζζεηα, θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην θαη Οθηψβξην ζα βξίζθεηαη ζηελ πςειή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δέρεηαη επηζθέπηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ιακαηηθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη ινπηξνζεξαπείαο αιιά θαη μέλνπο ηνπξίζηεο. 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο πξέπεη λα  πξνβεί ζηελ θάιπςε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε δίκελε 

ζχκβαζε, ψζηε λα κελ κείλεη κε κεησκέλν πξνζσπηθφ ην επφκελν δηάζηεκα θαη λα 

θαιχπηεη επαξθψο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο απηέο γηα ηελ πεξίνδν επηέκβξην 

2021 – Οθηψβξην 2021. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα απαηηείηαη πξνζσπηθφ γηα ηελ δηαζθάιηζε  ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

Πξνβιέπεηαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ  γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαηεπεηγνπζώλ επνρηαθώλ αλαγθώλ 

ζηελ επηρείξεζε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» γηα ηελ πεξίνδν 

επηέκβξην 2021 – Οθηψβξην 2021, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πξφζιεςε ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 

 

Α/Α Δηδηθόηεηα Αξηζκόο Υξνληθή 

δηάξθεηα 

1 Δ.Ε Τπάιιεινη Τδξνζεξαπεπηεξίνπ 8 2 κήλεο 

2 Δ.Ε. ή Τ.Ε. Ναπαγνζψζηεο 2 2 κήλεο 

3 Σ.Ε ή Δ.Ε Ννζνθφκνη/εο 4 2 κήλεο 

4 Τ.Ε Καζαξίζηξηεο 8 2 κήλεο 

5 Τ.Ε Εξγάηεο 5 2 κήλεο 

6 Δ.Ε Φχιαθεο 2 2 κήλεο 

7 Π.Ε Ιαηξνχ 1 2 κήλεο 
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Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ  γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο δηκήλνπ 

ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.10.6041.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ» 

θαη ηνλ Κ.Α.10.6054.01 κε ηίηιν «Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. Οη αλσηέξσ πηζηψζεηο είλαη 

εμαζθαιηζκέλεο θαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2021. 



 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηνλ πξφεδξν θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ  

1. ην άξζξν 206 ηνπ Ν. 3584/07 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 

4325/2015 

2. ηελ πεξηπη. ηε ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09 

3. ην άξζξν  266 παξ.4 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν  257 παξ. 2  ηνπ Δεκνηηθνχ 

θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ Ν.2190/1920 θαη  

Ν.4548/2018 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

4. ηνλ Εζσηεξηθφ θαλνληζκφ Τπεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη ζήκεξα 

5. ηελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2021 φπσο απηφο 

ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 82/2020 απφθαζε Δ..   ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  

Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ 

Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ  

6. ηελ Εγθχθιην 33 ηνπ ΤΠΕΔΔΑ Αξηζ. Πξση.: νηθ. 29825/7-7-2003  

7. ηελ Εγθχθιην 5 ηνπ ΤΠΕΔΔΑ  νηθ 5345/4-2-2005 

8. ην Α.Π. νηθ.8907/14.02.2007 ηνπ ΤΠΕΔΔΑ 

9. ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

10.  ηελ ινηπή θείκελε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ  γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαηεπεηγνπζώλ επνρηαθώλ αλαγθώλ 

ζηελ επηρείξεζε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» γηα ηελ πεξίνδν πνπ 

αθνξά ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα επηέκβξην 2021 – Οθηψβξην 

2021, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζαγσγηθφ κέξνο, αλαιπηηθά: 

 

Α/Α Δηδηθόηεηα Αξηζκόο Υξνληθή 

δηάξθεηα 

1 Δ.Ε Τπάιιεινη Τδξνζεξαπεπηεξίνπ 8 2 κήλεο 

2 Δ.Ε. ή Τ.Ε. Ναπαγνζψζηεο 2 2 κήλεο 

3 Σ.Ε ή Δ.Ε Ννζνθφκνη/εο 4 2 κήλεο 

4 Τ.Ε Καζαξίζηξηεο 8 2 κήλεο 

5 Τ.Ε Εξγάηεο 5 2 κήλεο 

6 Δ.Ε Φχιαθεο 2 2 κήλεο 

7 Π.Ε Ιαηξνχ 1 2 κήλεο 
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Β. Η ζπλνιηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.10.6041.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο 

εθηάθησλ ππαιιήισλ» θαη ηνλ Κ.Α.10.6054.01 κε ηίηιν «Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο  2021. 

 

Γ. Οξίδεη φηη, γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ ζα εθαξκνζηεί ε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/07, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 4325/2015 

 

Γ. Εμνπζηνδνηεί ηνλ Κν Μπάηζε Υξήζην, Πξφεδξν ηεο Επηρείξεζεο λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ γηα δίκελε απαζρφιεζε θαη ε ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ. 

   

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 36/2021 

 

Αθνχ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  19/08/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


