
   
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28ης Ιανουαρίου  2022 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»  
 
Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και 
έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της από 15-07-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/τ. Α΄/ 11-03-2020), έπειτα από Πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. Πρωτοκόλλου : 
100/27.01.2022  η λήψη για το κατωτέρω θέμα  θα γίνει  δια περιφοράς με τη διαδικασία 
του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. 
  
 
Θέμα 1ο&μοναδικό: Έγκριση της απόφασης  με αριθμό 2021/14/Β πρόσληψης ατόμου για την 

κάλυψη αναγκών υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων  εργαζομένων στον τουρισμό» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 

2020»  

 
 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που αποτελείται από τους:   
 

Πρόεδρος : κ. Δέλκος Βασίλειος  

Αντιπρόεδρο : κ. Αγγελίδης Παναγιώτης  

Μέλη : 

 Βραχιόλογλου Στυλιανός   

Καρυπίδης Ιωάννης     

Κετσέρης Ιωακείμ  

Κονδύλη Δανάη      Απούσα  

Μερκούρης Δημήτριος   

Παπαδόπουλος Γεώργιος      

Τσάνταλης Χρήστος  

 

mailto:tourismaxd@hotmail.com
ΑΔΑ: Ω83ΠΟΛΜ8-ΜΛ2



Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας  το Διοικητικό 
Συμβούλιο απέστειλε την ψήφο του  ηλεκτρονικά (μέσω e – mail) 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1Ο  /2022 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Νο : 2022/01/Α 
 

 

Θέμα 1ο&μοναδικό: Έγκριση της απόφασης  με αριθμό 2021/14/Β πρόσληψης ατόμου για την 

κάλυψη αναγκών υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων  εργαζομένων στον τουρισμό» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 

2020»  

Έπειτα από την έγκριση της απόφασης υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική, 

κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων  εργαζομένων στον τουρισμό» 

στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. 

«Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020» και συγκεκριμένα του Υποέργου 

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.» από την Τουριστική 

Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης Α.Ε. ενός (1) ατόμου, για συνολική 

απασχόληση έξι (6) μηνών, η ΤΙΕΔΑ ΑΕ προχώρησε στην από 03-01-2022 και με 

αριθμό πρωτοκόλλου 1/2022 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δια της οποίας 

κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Επί της ανωτέρω προσκλήσεως, υποβλήθηκαν στην 

εταιρία  δύο (2) αιτήσεις:  

- Η υπ’ αριθμόν 03/04-01-2022 αίτηση, της κυρίας Ελένης Ελευθεριάδου του 

Βίκτωρα. 

- Η υπ’ αριθμόν 08/07-01-2022 αίτηση, της κυρίας Κρυσταλλένιας Μπαμπούρα του 

Ιωάννη 

Οι παραπάνω αιτήσεις κρίνονται αμφότερες νόμιμες και εμπρόθεσμες.  

Με την παρούσα, εισηγούμαστε την αποδοχή των ανωτέρω αιτήσεων και την 

έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 08/07-01-2022 αίτησης της ενδιαφερόμενης 

κας Κρυσταλλένιας Μπαμπούρα, διότι η με αριθμό αίτησης 03/04-01-2022 

ενδιαφερόμενη, κα Ελένη Ελευθεριάδου, αφενός έχει υποβάλλει αίτηση με 

κατηγορία πτυχίου ΠΕ και όχι ΔΕ, όπως ανακοινώθηκε με την πρόσκληση, αφετέρου 

δε, η κα Ελένη Ελευθεριάδου, έχει ήδη εργαστεί στην ΤΙΕΔΑ ΑΕ, κατά το 

προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 
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2021, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  

Ενόψει των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 

08/07-01-2022 αίτησης και την πρόσληψη της ενδιαφερόμενης.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Καρυπίδης Ιωάννης  ψηφίζει αρνητικά  

Την  έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 08/07-01-2022 αίτησης και την πρόσληψη 

της ενδιαφερόμενης.  

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΤΙΕΔΑ Α.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 
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