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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 13/31-12-2021  Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.67/ 2021 Θέμα: 6
ο
  

Έγθξηζε ζέζεο (1) γηα ηελ πξόζιεςε αηόκνπ κε ην 

πξόγξακκα απαζρόιεζεο αλέξγσλ από εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο (ΔΚΟ)  

 

Σήκεξα 31 Γεκεμβπίος 2021, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 13:00 κ.κ ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ 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.Υ. Έδεζζαο, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, ύζηεξα από 

ηελ κε αξηζ. πξση. 1250/27-12-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 

ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  Σύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (7) επηά κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Φξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 
1. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ.Σ ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε ηεο λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην 6
ο
 ζέκα εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

 



Σύκθσλα κε ηελ δεκόζηα πξόζθιεζε ηνπ ΟΑΔΓ Νν12/2017 (αξ. πξση 64795/20-09-

2017), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη αξ. πξση 146734/17-12-2021 εξγνδόηεο 

δύλαηαη λα εληζρπζνύλ γηα ηελ πξόζιεςε άλεξγσλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο(ΑκεΑ), 

απεμαξηεκέλσλ από εμαξηεηζηνγόλεο νπζίεο, απνθπιαθηζκέλσλ, λεαξώλ 

παξαβαηηθώλ αηόκσλ, ή λεαξώλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθό θίλδπλν, 

γπλαηθώλ ζπκάησλ έκθπιεο βίαο, ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, δηεκθπιηθώλ 

πξνζώπσλ θαη ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ. 

Δηδηθόηεξα ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα απεπζύλεηαη : 

 α) ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνύο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο 

Οηθνλνκίαο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 4430/2016 (Α’ 205), θαη γεληθά 

εξγνδόηεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ αζθνύλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζιάβνπλ εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ηεο 

παξ. 1 ηνπ Κεθ. 5 ηεο παξνύζαο 

 β) λνκηθέο νληόηεηεο νη νπνίεο αζθνύλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη: είηε 

i) είλαη επηρεηξήζεηο ΟΤΑ Α΄θαη Β΄βαζκνύ ηνπ λ. 3852/2010 3 είηε ii) είλαη 

επηρεηξήζεηο θνξείο θαη Οξγαληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα όπσο απηνί νξίδνληαη από 

ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990 (101 Α’), γηα ηελ απαζρόιεζε απνθιεηζηηθά 

σθεινπκέλσλ ΑκεΑ, εγγεγξακκέλσλ ζην εηδηθό κεηξών αλέξγσλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

Σύκθσλα κε ην Κεθάιαην 8 παξ. 1 θαη παξ.2 : Η επηρνξήγεζε γηα θάζε κήλα πιήξνπο 

απαζρόιεζεο γηα ηνπο σθεινύκελνπο αλέξγνπο νξίδεηαη ζην 90% ηνπ κηζζνινγηθνύ 

θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, κε 20 αλώηαην όξην ηα 800 επξώ κεληαίσο. Γηα θάζε 

κήλα κεξηθήο απαζρόιεζεο ε επηρνξήγεζε νξίδεηαη ζην 90% ηνπ κηζζνινγηθνύ θαη 

κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο κε αλώηαην όξην ηα 400 επξώ κεληαίσο. 

Σην κηζζνινγηθό θαη κε κηζζνινγηθό θόζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπλνιηθέο 

αθαζάξηζηεο πξαγκαηηθέο κεληαίεο απνδνρέο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ 

βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε. 

Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζηνπο δώδεθα (12) κήλεο κε δπλαηόηεηα 

επέθηαζεο γηα άιινπο δώδεθα (12) κήλεο, ύζηεξα από αίηεζε πνπ ζα ππνβάιεη ε 

δηθαηνύρνο επηρείξεζε εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξηλ από ηε ιήμε 

ηνπ δσδεθακήλνπ απαζρόιεζεο. 

Η επηρνξήγεζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: α) γηα θάζε κήλα πιήξνπο απαζρόιεζεο γηα 

ηνπο κηζζσηνύο θαη γηα ηνπο εκεξνκηζζίνπο, ην αλώηεξν κέρξη είθνζη πέληε (25) 

εκέξεο αζθάιηζεο. β) γηα θάζε κήλα κεξηθήο απαζρόιεζεο γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη 

γηα ηνπο εκεξνκηζζίνπο, ην αλώηεξν κέρξη είθνζη δύν (22) εκέξεο αζθάιηζεο. Οη 

απνδνρέο θαη ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδνληαη από ηελ θείκελε εξγαηηθή 

θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

Οη επηρνξεγνύκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξνύλ λα αζθνύλ 

άιιν, ειεπζέξην ή κε, επάγγεικα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαθόπηεηαη ε 

επηρνξήγεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη ππνδεηθλύεηαη άιιν 

άλεξγν άηνκν. 

 

Η επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε ειεθηξνληθά γηα ππαγσγήο εληνιή θελήο 

ζέζεο - ππεύζπλε δήισζε, ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οξγαληζκνύ (www.oaed.gr) θαη λα ηελ απνζηέιιεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ (http://ait.oaed.gr/) ζην ΓΔ ΔΚΟ ή ΚΠΑ2, ζηελ αξκνδηόηεηα 

ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο/θνξέα. 

 

Δληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ππαγσγήο ζην 

πξόγξακκα, ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε πξόζιεςε ηνπ αηόκνπ.  



 

Μεηά ηε ιήμε θάζε δηκήλνπ απαζρόιεζεο, ε επηρείξεζε ππνβάιιεη εληόο ελελήληα 

(90) εκεξώλ αίηεζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, 

ζην Γξαθείν Απαζρόιεζεο ηνπ ΚΠΑ2 ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο όπνπ 

απαζρνιείηαη/νύληαη ν/νη επηρνξεγνύκελνο/νη εξγαδόκελνη.  

 

Η επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πξνάγεη θαη λα εληζρύζεη ηνλ θνηλσληθό ηεο 

ραξαθηήξα θαη ηαπηόρξνλα λα ζπληειέζεη ζηελ κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο 

ηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιιεη αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ. Πξνηείλεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ 

πξόζιεςε ελόο (1) αηόκνπ κε ην πξόγξακκα απαζρόιεζεο αλέξγσλ από εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο (ΔΚΟ), όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ κε ηελ εηδηθόηεηα 

Υπάιιεινο ππνδνρήο, θαζώο ε επηρείξεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν απαζρνιεί 

κόλν έλα άηνκν κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα θαη ε θάιπςε 90% ηνπ 

κηζζνινγηθνύ θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο ζα ζπληειέζεη ζηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο 

κηζζνδνζίαο ελώ ηαπηόρξνλα ζα εληζρπζεί ην θνηλσληθό πξνθίι ηεο επηρείξεζεο. 

 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο  

ππόςε ηελ δεκόζηα πξόθιεζε ηνπ ΟΑΔΓ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα  

θαη κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε νκόθσλα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ελόο (1) αηόκνπ κε ην πξόγξακκα απαζρόιεζεο 

αλέξγσλ από εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ΔΚΟ) κε ηελ εηδηθόηεηα 

Υπάιιεινο ππνδνρήο γηα ηνπ ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εηζαγσγηθό κέξνο 

ηεο απόθαζεο. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ  

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 67/2021 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  31/12/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 


