
 

 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗΗ 
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Σθλ  : 25510  88340                                                                                
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ 09θσ Ιουλίου  2021 
ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 
ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ»  
 
Λόγω τθσ λιψθσ ζκτακτων μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και 
ζχοντασ υπόψθ το άρκρο 10 τθσ από 15-07-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 
55 (άρκρο 10 παρ.1) / τ. Αϋ/ 11-03-2020), θ λιψθ απόφαςθσ για το παρακάτω κζμα  κα 
γίνει δια τθλεδιαςκζψεωσ ςτισ 09 Ιουλίου ϊρα 12:30 μ.μ.,  με τθ διαδικαςία του άρκρου 67 
παρ. 5 του Ν.3852/2010. 
 
 το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ που αποτελείται από τουσ:   
 
Πρόεδροσ : κ. Δζλκοσ Βαςίλειοσ  
 
Αντιπρόεδρο : κ. Αγγελίδθσ Παναγιϊτθσ  
 

Μζλθ : 

Κ. Βραχιόλογλου τυλιανόσ     

Μπολιάκθ Παραςκευι 

Καρυπίδθσ Ιωάννθσ    ΑΠΩΝ 

Μερκοφρθσ Δθμιτριοσ  

Μπάμπουρα Κρυςταλλζνια 

Παπαβλαςςακοφδθσ Ιωάννθσ  

Παπαδόπουλοσ Γεϊργιοσ    ΑΠΩΝ 

 

Τπαρχοφςθσ ςφμφωνα με το νόμο και το Καταςτατικό τθσ νομίμου απαρτίασ  το Διοικθτικό 

υμβοφλιο αρχίηει τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ  
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  4Ο  /2021 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΗ  Νο : 2021/04/Δ 
         
               
 Θζμα 4ο: Πρόςληψη προςωπικοφ για αντιμετϊπιςη εποχικϊν ή πρόςκαιρων αναγκϊν, 

με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, τησ οποίασ η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τουσ δφο μήνεσ. 

Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε., προκειμζνου να καλφψει τισ ζκτακτεσ και αυξθμζνεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ  

κατά τθν υψθλι καλοκαιρινι περίοδο του τρζχοντοσ ζτουσ και λόγω των υγειονομικϊν 

πρωτοκόλλων που ιςχφουν και πρζπει να τθροφνται απαρζγκλιτα, προσ αποφυγιν 

διαςποράσ του COVID-19 και για να διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ και ομαλι λειτουργία τθσ 

εταιρείασ, πρόκειται να προβεί ςτθν πρόςλθψθ είκοςι πζντε (25) ατόμων, που κα κλθκοφν 

να αντιμετωπίςουν τισ αυξθμζνεσ εποχικζσ – πρόςκαιρεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ 

(υποδοχι, κακαριότθτα, περιποίθςθ χϊρου) με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου, τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν κα υπερβαίνει τουσ δφο μινεσ, μζςα ςε 

ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν. Παράταςθ ι ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ μζςα ςτο 

ανωτζρω δωδεκάμθνο διάςτθμα ι μετατροπι τθσ ςφμβαςθσ ςε αορίςτου χρόνου είναι 

αυτοδικαίωσ άκυρεσ. 

Ακολουκεί  διαλογικι  ςυηιτθςθ  και  ανταλλαγι  γνωμϊν  μεταξφ  των  κ. κ. ςυμβοφλων  

μετά  το  τζλοσ  τθσ  οποίασ  το  Δ..  αφοφ  άκουςε  τθ  ςυηιτθςθ  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Σθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ είκοςι πζντε (25) ατόμων, που κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν τισ 

αυξθμζνεσ εποχικζσ – πρόςκαιρεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ (υποδοχι, κακαριότθτα, 

περιποίθςθ χϊρου) με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου δφο μθνϊν. 

 

 
Ακριβές ανηίγραθο από ηο ηλεκηρονικό αρτείο ηων  πρακηικών ηοσ διοικηηικού ζσμβοσλίοσ ηης 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                                               Κ. ΒΑΙΛΔΙΟ ΓΔΛΚΟ  
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