
 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 04/04-03-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (04) τέσσερις του 

μηνός Μαρτίου  χρόνου 2022 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με τηλεδιάσκεψη  ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

108/28-02-2022 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  

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  03 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  15  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Δεδομένης της ανάγκης για τη λειτουργία του Άλσους Αριστοτέλη  

μιας και αίρονται τα περιοριστικά μέτρα κατά του covid και τα θεματικά πάρκα δύνανται να 

λειτουργήσουν, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού  

(2μηνα). Συνεπώς θα πρέπει να ανοίξουμε το Άλσος μιας και ήδη αρκετοί σύλλογοι έχουν κλείσει 

επίσκεψη στο Άλσος στο επόμενο διάστημα, συνδυάζοντάς το ως μονοήμερη εκδρομή,  αλλά και 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 

2μήνου 
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το έντονο ενδιαφέρον από σχολεία εν όψιν της άρσης της απαγόρευσης λόγω covid-19 .  Λόγω του 

ότι το Άλσος είναι ανοιχτό από την ανατολή έως την δύση ηλίου , και σαββατοκύριακα και αργίες, 

είναι απαραίτητο να έχουμε δύο υπαλλήλους υποδοχής, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτονται τα 

ωράρια. Οι υπάλληλοι υποδοχής στο Άλσος, θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες, τα σχολεία και τα 

γκρουπ, θα δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες, θα εκδίδουν τα εισιτήρια και θα εισπράττουν και 

το χρηματικό αντίτιμο.  

 Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης, βάση του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης», και με το υπ αριθμόν 2853/14-2-2018 έγγραφό τους, μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν 

απαιτείται ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασής μας, οπότε η διαδικασία ακολουθείται 

κανονικά όπως ορίζει ο νόμος με ανακοίνωση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α προς τους ενδιαφερόμενους για 

πρόσληψη 2μηνης απασχόλησης. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα εξής: 

Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης δύο (2) ατόμων (2μηνο) για 

κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν. Έχοντας υπ όψιν: 

i. Το γεγονός ότι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, βάση του Ν. 

4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», και με το υπ αριθμόν 2853/14-2-2018 έγγραφό τους, 

μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν απαιτείται ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασής μας, 

οπότε η διαδικασία ακολουθείται κανονικά όπως ορίζει ο νόμος με ανακοίνωση της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ προς τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη 2μηνης απασχόλησης.
 
 

ii. Το υπ αριθμόν 111/2022 αίτημά μας που υποβάλλαμε  στο δήμο και ζητήσαμε δύο άτομα  

ΔΕ, ως υπάλληλοι υποδοχής  για την ορθή λειτουργία του Άλσους Αριστοτέλη.    

iii. Με το υπ αριθμόν 3609/1-3-2022 έγγραφό του Δήμου Αριστοτέλη λάβαμε αρνητική 

απάντηση λόγω έλλειψης δικού του  προσωπικού. 

iv. Το γεγονός ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 

καλύπτει τις εποχικές μας ανάγκες και όχι τις έκτακτες, και βρίσκετε ακόμη σε διαδικασία 

έγκρισης από το ΥΠΕΣ και φυσικά απαιτεί μία χρονοβόρα διαδικασία με τις σχετικές 

εγκρίσεις από  το ΥΠΕΣ και συνεχεία του ΑΣΕΠ  

κρίνεται αναγκαία για την επιχείρηση η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη παρούσα φάση 

και θεωρείται κατεπείγουσα μιας και θα είναι αδύνατη η λειτουργιά του υποκαταστήματος  μας. 

Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό της επιχείρησης, μιας και το προσωπικό 

μέχρι δύο (2) μήνες που προσλαμβάνεται για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες εξαιρείται 

του ΑΣΕΠ. Προτείνω να ανακοινώσουμε για εκδήλωση ενδιαφέροντος τις παρακάτω θέσεις 

εργασίας και ειδικότητα και να προχωρήσουμε άμεσα στην ανακοίνωση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 

, ως εξής : 

1. Δύο (2) άτομα ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα, ως υπάλληλοι 

υποδοχής, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, την οργάνωση συμφωνιών με τα σχολεία και 
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τα γκρουπ, την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών, την έκδοση των εισιτηρίων και την 

είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου.       

 

 

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

Θέμα και λαμβάνοντας υπ όψιν τις παραπάνω νομοθεσίες 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Τη  σύνταξη της ανακοίνωσης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, για τις παρακάτω θέσεις εργασίας έκτακτου 

εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες (2μηνη σύμβασης): 

Α. Δύο (2) άτομα ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα, ως 

υπάλληλοι υποδοχής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, την οργάνωση συμφωνιών με τα 

σχολεία και τα γκρουπ, την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών, την έκδοση των εισιτηρίων 

και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου. Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία της πιο πάνω 

δαπάνης έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2022 στους 

κωδικούς, Κ.Α 60.01.00.002 και 55.01.00.002. 

 

    Β. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια και για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ιερισσός 04-03-2022 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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