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ΑΠΟΠΑΜΑ  ΠΡΑΚΣΙΚΟY 12  

πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο – Γηαρείξηζεο πειαίνπ 

Αιηζηξάηεο Α.Δ 

Αξ. Απνθ. :55 

Θέμα : Έγκριζη ανακοίνωζης για ηην πρόζληψη δύο σνοδών Επιζκεπηών ΔΕ 

δίμηνης διάρκειας. 

ηελ Αιηζηξάηε ζήκεξα θαη ζηα γξαθεία ηνπ πειαίνπ Αιηζηξάηεο Α.Δ ηελ 15
ε
  ηνπ 

κελόο Οθησβξίνπ  ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδνο άββαην  θαη ώξα  12.30 ην 

κεζεκέξη  ύζηεξα  από  πξόζθιεζε ηεο  Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο θαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν  12 ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία , δειαδή επί ζπλόινπ 9 κειώλ, 

βξέζεθαλ 7 παξόληα.  

ΠΑΡΟΝΣΔ      ΑΠΟΝΣΔ 

Βαβιηάθε Γάθλε      

Γνπξιηνο Δκκαλνπήι 

Κειπάλεο Ησάλλεο 

Κπξηαδήο ηέξγηνο   

Μήηξεληζεο Παζράιεο                                                             

Μπνπγηνπθιήο Ζιίαο  

ηδεξνπνύινπ Υξπζνύια 

ηακπνπιάθε Ζιέθηξα 

ΑζηθνγινπΚπξηαθνο 

 

Ζ πξόεδξνο  εηζεγνύκελε ην ηξίην   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  εθζέηεη ζηα κέιε 

ηνπ Γ όηη γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα  απαηηνύληαη δύν αθόκε ππάιιεινη 

εθηόο από ηηο δύν Ανξίζηνπ Υξόλνπ πλνδνύο Δπηζθεπηώλ, άιισζηε έρνπλ εγθξηζεί 

νη ζέζεηο από ηελ ππ.αξηζκ.14023/23-8-16 απόθαζε Απνθεληξσκέλεο Γηνηθεζεο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξ.Λεηηνπξγίαο, Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Σκήκα 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο . Θα πξνρσξήζεη ε εηαηξεία ζηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ θάιπςε 

έθηαθησλ αλαγθώλ δύν ππαιιήισλ κε αληηθείκελν «πλνδόο Δπηζθεπηώλ ΓΔ» 

δίκελεο ζύκβαζεο . 

 

Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Α.Δ  έρνληαο ππόςηλ ηελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6,7,8,13 θαη 14 ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνύ Τπεξεζηώλ θαη 

Πξνζσπηθνύ  θαη ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ εγθεθξηκέλνπ  θαηαζηαηηθνύ  ηεο 

εηαηξείαο   

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγθξίλεη νκόθσλα ηελ αλαθνίλσζε ζην ΚΔΠ Αιηζηξάηεο, ζηνλ Γήκν Νέαο Είρλεο, 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ πειαίνπ θαη ζην Ηληεξλέη ζηελ ζειίδα καο γηα ηελ 

πξόζιεςε δύν δηκήλσλ ΓΔ «πλνδόο Δπηζθεπηώλ». Λόγσ θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ 

πξέπεη ε αλαθνίλσζε λα γίλεη άκεζα θαη γξήγνξα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξόζιεςε 

δύν ππνςεθίσλ. 

ΑΔΑ: ΩΞΟΧΟΕΩΜ-2Η3



 

 Ζ απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 55-12/15-10-2016 

ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε θαη ν δηεπζπληήο Καξηάιεο Γ. .Νηθόιανο. 
Αθνύ ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

Η Πρόεδρος ηοσ Δ      Ο Ανηιπρόεδρος 

Τπνγξαθή       Τπνγξαθή 

 

 

  

Σα μέλη 

Τπνγξαθέο 
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