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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 04/08-04-2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.31/ 2022 Θέμα: 4
ο
  

Έγθξηζε πξφζιεςεο ελφο (1) αηφκνπ κε ην πξφγξακκα 

απαζρφιεζεο αλέξγσλ απφ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 

(ΔΚΟ)  

 

ήκεξα 08 Aππιλίος 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.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, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, 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. 381/05-04-2022 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 Γεκήηξηνο 

3.  Οχηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνχγθα Δπζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

3. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

 

ΑΔΑ: 6Δ9ΖΟΕ8Τ-ΕΜΠ



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην 4
ο
 ζέκα εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

χκθσλα κε ηελ 67/2021 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ζέζε γηα ηελ  

πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ κε ην πξφγξακκα απαζρφιεζεο αλέξγσλ απφ εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο (ΔΚΟ) κε ηελ εηδηθφηεηα Τπαιιήινπ Τπνδνρήο θαη 

εμνπζηνδνηήζεθε ν πξφεδξνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ ειεθηξνληθψλ 

αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

Η επηρείξεζε ππέβαιε ηελ αξ. πξση. 5117/7-2-2022 αίηεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο κε φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ αξ. πξση. 

106160/16.03.2022 απφθαζε ηνπ ΟΑΔΓ εγθξίζεθε ε ππαγσγή ηεο ζην πξφγξακκα 

αλέξγσλ απφ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ΔΚΟ) γηα ηελ πξφζιεςε ελφο αηφκνπ κε 

ηελ εηδηθφηεηα Τπαιιήινπ Τπνδνρήο.  

 

ηελ ζπλέρεηα ν ΟΑΔΓ εμέδσζε ην αξ. πξση. 373/05.04.2022 ζπζηαηηθφ ζεκείσκα 

ζέζεο εξγαζίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηάζεθε ν ππνςήθηνο Παπαβξαάκ Θεκηζηνθιήο 

ηνπ ΥΥΥΥ γηα ηελ ζέζε κε αξηζκφ 14/2022/000087979355. 

 

Έπεηηα ν πξφεδξνο αλέθεξε φηη ε επηρείξεζε θάιεζε ηνλ ππνςήθην ζε ζπλέληεπμε 

θαη εθφζνλ δηαπηζηψζεθε φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ζέζεο Τπαιιήινπ Τπνδνρήο, πξφηεηλε ηελ πξφζιεςε ηνπ ππνςήθηνπ κε 

ην πξφγξακκα ΔΚΟ ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 67/2021 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε 

επηρνξήγεζε γηα θάζε κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα σθεινχκελν άλεξγν νξίδεηαη 

ζην 90% ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, κε αλψηαην φξην ηα 800 

επξψ κεληαίσο. Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζηνπο δψδεθα (12) κήλεο κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα άιινπο δψδεθα (12) κήλεο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα 

ππνβάιεη ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ δσδεθακήλνπ απαζρφιεζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

- Αξ. Κ.Τ.Α 38833/838/22-08-2017 (ΦΔΚ 2963/Β/29-08-2017) θαη ηελ 5
ε
  

ηξνπνπνίεζε απηήο κε ηελ αξ. 4808/18-01-2022(ΦΔΚ 137/Β΄/19-01-2022) 

- Σελ 5
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο πξφζθιεζεο Νν12/2017 

- Σελ αξ. 106160 απφθαζε ηνπ ΟΑΔΓ γηα ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζην 

 Πξφγξακκα ΔΚΟ 

- Σν 373/05.04.2022 ζπζηαηηθφ ζεκείσκα ζέζεο εξγαζίαο 

- Σελ ζπλέληεπμε πνπ πινπνηήζεθε κε ηνλ πξνηεηλφκελν ππνςήθην θ. 

 Παπαβξαάκ Θεκηζηνθιή ηνπ ΥΥΥΥ 

 

θαη κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε νκφθσλα 

 

 

ΑΔΑ: 6Δ9ΖΟΕ8Τ-ΕΜΠ



ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

1. Δγκπίνει ηελ πξφζιεςε ηνπ ππνςήθηνπ πξνηεηλφκελνπ αλέξγνπ θ. 

Παπαβξαάκ Θεκηζηνθιή ηνπ ΥΥΥΥ, κε ην πξφγξακκα αλέξγσλ (ΔΚΟ), γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ, κε πιήξε απαζρφιεζε θαη ζηελ εηδηθφηεηα 

Τπάιιεινο Τπνδνρήο  

2. Δξοςζιοδοηεί ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 31/2022 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιχεηαη ε παξνχζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξφλ σο έπεηαη. 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  08/04/2022 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΔΑ: 6Δ9ΖΟΕ8Τ-ΕΜΠ
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