
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 08/22-04-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (22) είκοσι δύο του 

μηνός Απριλίου  χρόνου 2021 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 264/19-04-2021 

πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας 

πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-

2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

                     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  04  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

40 

 

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τον νόμο  (παρ.1 άρθρο 15 Ν.4257/2014) όπως  

ισχύει, επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα του ιδίου δήμου και 

αντίστροφα, αλλά αυτή η διάταξη αφορά και τη μετακίνηση υπαλλήλων των νομικών προσώπων 

ΝΠΙΔ  (επιχειρήσεις) του δήμου από μια δομή σε άλλη, σύμφωνα πάντα με την αναγκαιότητα  που 

προκύπτει ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να καλυφτούν άμεσα  οι υπηρεσιακές ανάγκες που έχει η 

επιχείρηση και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί εφόσον υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη . Μετά 

τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος υποχρεούται να εμφανισθεί στη δομή , από την οποία 

αποσπάστηκε. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του 
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προσωπικού που μετακινείται. Το προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί 

και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του. Επιπροσθέτως σύμφωνα με το ΦΕΚ 

1558/2021 δύνατε η δυνατότητα να λειτουργήσει το καμπινγκ Ιερισσού υποκατάστημα της 

επιχείρησης μας. Επειδή ο προγραμματισμός προσλήψεων δεν έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΣ ακόμη 

και υπάρχει  έλλειψη προσωπικού αλλά και για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το υγειονομικό 

πρωτόκολλο θα πρέπει να γίνει στελέχωση της ρεσεψιόν. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και τις 

διατάξεις που ισχύουν με το νόμο (4257/2014), η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ θέλει να προβούμε άμεσα στη 

μετακίνηση ενός υπαλλήλου ΙΔΑΧ, ο οποίος απασχολείται και εργάζεται στο πάρκινγκ της 

Ουρανούπολης , στο δημοτικό κάμπινγκ Ιερισσού της επιχείρησής μας . Πρόκειται για τον Δροσινό 

Πέτρο του Φώτιου, υπάλληλο ΙΔΑΧ, ο οποίος ενημερώθηκε και συναινεί στην μετακίνηση αυτή» 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το 

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Την μετακίνηση του υπαλλήλου ΙΔΑΧ Δροσινό Πέτρο του Φώτιου από  πάρκινγκ  

Ουρανούπολης στο κάμπινγκ Ιερισσού με την ίδια ειδικότητα (υπάλληλος υποδοχής) και την ίδια 

μισθολογική κατάσταση για τον μήνα Μάιο για να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 

προκύψανε. 

                                     

                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2021 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 22-04-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
Ζαμάνη Μαρία -Ελένη 
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