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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 9/12-07-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ. Απνθ.56/ 2022 Θέκα: 7
ν
  

Έγθξηζε Πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε δίκελε 

ζύκβαζε 

 

ήκεξα 12 Ηνπιίνπ 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:00 κ.κ, ζπλήιζε ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό 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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο , ύζηεξα θαη από 

ηελ αξηζ. πξση. 862/08-07-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 

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

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

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (7) επηά ηαθηηθά κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Επζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Παζόε Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Παζόεο Δεκήηξηνο 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 7
ν
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 

4325/2015 νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1.Εηδηθά επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό 

δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε 

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

ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο 

ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ θάζε θνξά ζην Α..Ε.Π., θαζώο 

θαη όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε 

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

όξσλ πξόζιεςεο ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο. Εάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη 

απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, 

εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, όπσο ζπκπιεξώζεθε 

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

2.Επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο 

ηαθηηθνύ, κνλαδηθνύ ζηνλ θιάδν ππαιιήινπ, ιόγσ θπήζεσο, ηνθεηνύ θαη 

κεηξόηεηαο, αξγίαο ή δηαζεζηκόηεηαο θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ 

θσιύκαηνο. 

3. Η πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε 

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

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

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09 θαη ηζρύεη ζήκεξα, νξίδεηαη όηη 

εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ λ. 2190/94 ην πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη 

γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν 

κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ.  

Επίζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ.4 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν  

257 παξ. 2  ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006) ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ, ε πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ, ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζώο θαη ε ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηώλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ από ηηο δεκνηηθέο 

ή θνηλνηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 

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

ηζρύνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α.  

 



Έλα κεγάιν πξόβιεκα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» είλαη απηό ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ.  

Η επηρείξεζε δηαζέηεη (έλαλ) θύιαθα κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ δηθαίνπ Ανξίζηνπ 

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

ήηαλ απαζρνινύκελνη ΑΜΕΑ κε πξόγξακκα από ηνλ ΟΑΕΔ θαη κε ην Π.Δ 164  θαη 

πιένλ απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζε κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ δηθαίνπ 

Ανξίζηνπ ρξόλνπ. Επίζεο, δηαζέηεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ 3 άηνκα κέζσ ηεο ΟΥ1/2022 θαη 3 άηνκα κέζσ ηεο 

ΟΥ2/2022,ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο ιήγνπλ 2 αηόκσλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2022 θαη 

ηνπ 1 αηόκνπ ηνλ Ινύιην ηνπ 2022, θαη 3 αηόκσλ ηνλ Οθηώβξην θαη άηνκα κε δίκελε 

ζύκβαζε, ησλ νπνίσλ όκσο νη ζπκβάζεηο ιήγνπλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη 

εληόο ηνπ κήλα Ινπιίνπ- Απγνύζηνπ.  

Καζόηη ππάξρεη ηνπξηζηηθό ελδηαθέξνλ θαη αθίμεηο επηζθεπηώλ θαη δηαλύνπκε ήδε 

ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ 

επηζθεπηώλ παξέρνληαο άκεζεο, ζπλεπείο θαη αζθαιείο ππεξεζίεο ζε όιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

Επηπιένλ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο, πξέπεη ην πξνζσπηθό λα 

αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζηηο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο 

θαη εμππεξέηεζεο. 

Επηπξόζζεηα, κέζσ ησλ θξαηήζεσλ ησλ πειαηώλ αλακέλεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλε 

επηζθεςηκόηεηα όια ηα ζαββαηνθύξηαθα ηνπ κήλα αιιά θαη ηνπ επόκελνπ θαζώο 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ Δεθαπεληαύγνπζην. 

Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο πξέπεη λα  πξνβεί ζηελ θάιπςε ζέζεσλ πξνζσπηθνύ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε δίκελε 

ζύκβαζε, ώζηε λα κελ κείλεη κε κεησκέλν πξνζσπηθό ην επόκελν δηάζηεκα θαη λα 

θαιύπηεη επαξθώο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο απηέο γηα ηελ πεξίνδν Ινύιην - 

Αύγνπζην 2022. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα απαηηείηαη πξνζσπηθό γηα ηελ δηαζθάιηζε  ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

Πξνβιέπεηαη πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ  γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαηεπεηγνπζώλ επνρηαθώλ αλαγθώλ 

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

Ινύιην - Αύγνπζην 2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πξόζιεςε ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 

 

Α/Α Δηδηθόηεηα Αξηζκόο Υξνληθή 

δηάξθεηα 

1 Δ.Ε Τπάιιεινη Τδξνζεξαπεπηεξίνπ 12 2 κήλεο 

2 Δ.Ε. ή Τ.Ε. Ναπαγνζώζηεο 3 2 κήλεο 

3 Σ.Ε ή Δ.Ε Ννζνθόκνη/εο 3 2 κήλεο 

4 Τ.Ε Καζαξίζηξηεο 12 2 κήλεο 



5 Τ.Ε Εξγάηεο 8 2 κήλεο 

6 Δ.Ε Φύιαθεο 2 2 κήλεο 

7 Π.Ε Ιαηξνύ 1 2 κήλεο 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 41  

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ  γηα ρξνληθή πεξίνδν ελόο δηκήλνπ 

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

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

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. Οη αλσηέξσ πηζηώζεηο είλαη 

εμαζθαιηζκέλεο θαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό 2022. 

 

   

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ πξόεδξν θαη έπεηηα από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ  

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

4325/2015 

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

κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09 

3. ην άξζξν  266 παξ.4 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν  257 παξ. 2  ηνπ Δεκνηηθνύ 

θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ Ν.2190/1920 θαη  

Ν.4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

4. ηνλ Εζσηεξηθό θαλνληζκό Τπεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη ζήκεξα 

5. ηελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2022, όπσο 

απηόο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 62/2021 απόθαζε Δ.. ηεο Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο 

Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ  

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

7. ηελ Εγθύθιην 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 ηζρύνπζα λνκνζεζία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   

 

Α. Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ  γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαηεπεηγνπζώλ επνρηαθώλ αλαγθώλ 

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

αθνξά ηνπο κήλεο Ινύιην - Αύγνπζην 2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

εηζαγσγηθό κέξνο, αλαιπηηθά: 



 

Α/Α Δηδηθόηεηα Αξηζκόο Υξνληθή 

δηάξθεηα 

1 Δ.Ε Τπάιιεινη Τδξνζεξαπεπηεξίνπ 12 2 κήλεο 

2 Δ.Ε. ή Τ.Ε. Ναπαγνζώζηεο 3 2 κήλεο 

3 Σ.Ε ή Δ.Ε Ννζνθόκνη/εο 3 2 κήλεο 

4 Τ.Ε Καζαξίζηξηεο  12 2 κήλεο 

5 Τ.Ε Εξγάηεο 8 2 κήλεο 

6 Δ.Ε Φύιαθεο 2 2 κήλεο 

7 Π.Ε Ιαηξνύ 1 2 κήλεο 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 41  

 

Β. Η ζπλνιηθή δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α.10.6041.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο 

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

έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο  2022. 

 

Γ. Οξίδεη όηη, γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνύ ζα εθαξκνζηεί ε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/07, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 4325/2015 θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

 

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

όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ γηα δίκελε απαζρόιεζε θαη ε ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ. 

   

Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 56/2022 

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

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  12/07/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


