
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 08/18-05-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (18)  δέκα οκτώ  του 

μηνός Μαΐου του χρόνου 2022 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 288/16-05-2022 πρόσκληση 

της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και 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 
Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  1  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

30 

 

 

   Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 28/2022 απόφαση του ΔΣ της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ,   ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022, πρόσληψη με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη 

Πρόσληψη 8 ατόμων της ΣΟΧ1/2022 με σύμβαση ΙΔΟΧ 
στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  
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εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, που εδρεύει στην 

Ιερισσό Χαλκιδικής. 

Στην συνέχεια ανακοινώσαμε  τα αποτελέσματα και καλέσαμε τους επιτυχόντες να κάνουν 

αποδοχή της θέσης τους έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις προσλήψεις τους άμεσα. Κάποιοι εκ των 

υποψηφίων δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις τους κι αναφέρω αναλυτικά. Όσον αφορά την θέση 101 της 

προκήρυξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ (ΣΟΧ 1/2022) , πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (04) μηνών, συνολικά τριών (03) ατόμων ΔΕ Υπαλλήλων 

Υποδοχής, στο κάμπινγκ  Ιερισσού, προσληπτέες ήταν οι:  Χαραλαμπίδου Μαρία του 

Παναγιώτη, η  Αδαμίδου Αικατερίνη του Νικολάου και η Αθανασίου Δάφνη του Λαζάρου, 

πλην όμως η Χαραλαμπίδου Μαρία και η Αθανασίου Δάφνη   με τις υπ’ αριθμόν πρωτοκ.  

286/2022  και 285/2022 υπεύθυνες δηλώσεις τους  αντίστοιχα που παρέλαβε ο φορέας μας δεν 

αποδέχτηκαν  τις θέσεις για προσωπικούς λόγους. Ως εκ τούτου  προσληπτέοι  για την θέση 101 

της ΣΟΧ 1/2022, ορίζονται βάση του πίνακα κατάταξης οι αμέσως επόμενοι επιτυχόντες ήτοι η 

Μαγκάρη Γεωργία του Ιωάννη και η Τσακιρίδου Πηνελόπη του Παναγιώτη. Επίσης για την 

θέση 102 της προκήρυξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ (ΣΟΧ 1/2022) , πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (04) μηνών, συνολικά ενός  (01) ατόμου  ΔΕ 

Υπαλλήλων Υποδοχής, στο Άλσος Αριστοτέλη , προσληπτέα ήταν η: Γιάγκου Ζωή του 

Δημητρίου, η οποία με την υπ’ αριθμόν πρωτοκ.  287/2022 υπεύθυνη δήλωση που παραλάβαμε 

δεν αποδέχτηκε την θέση για προσωπικούς λόγους. Ως εκ τούτου  προσληπτέα  για την θέση 102 

της ΣΟΧ 1/2022, ορίζεται βάση του πίνακα κατάταξης ο αμέσως επόμενος επιτυχόντας ήτοι η 

Καραντώνα Στυλιανή του Ιωάννη. Οι εν λόγω υποψήφιες εξυπακούεται αφού δεν κάνουν δεκτή 

την θέση τους στην πρώτη τους προτίμηση απορρίπτονται και από τις υπόλοιπες Μετά τις πιο πάνω 

αλλαγές επέρχεται και αλλαγή την θέση 103 της προκήρυξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ (ΣΟΧ 1/2022), 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (04) μηνών, 

συνολικά δύο  (02) ατόμων  ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής, στο Άλσος Αριστοτέλη μιας και η 

Καραντώνα Στυλιανή που ήταν επιτυχούσα καλύπτει πλέον την θέση 102 που ήταν η πρώτη της 

επιλογή. Ως εκ τούτου  προσληπτέα  για την θέση 103 της ΣΟΧ 1/2022, ορίζεται βάση του πίνακα 

κατάταξης ο αμέσως επόμενος επιτυχόντας ήτοι η Σουάνη Αικατερίνη του Ιωάννη. Επομένως   

υποχρεούμαστε να προχωρήσουμε στους αμέσως επόμενους υποψήφιους σύμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξης, οι οποίοι αποδέχτηκαν τη θέση . 

 

 

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

θέμα: 
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Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Την αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων της Χαραλαμπίδου Μαρίας,  της Αθανασίου Δάφνης και της 

Γιάγκου Ζωής  επιτυχουσών  της προκήρυξης, οι οποίες δεν αποδέχτηκαν τη θέση τους για  προσωπικούς 

λόγους  και την αντικατάστασή τους με τους επόμενους στον πίνακα κατάταξης. 

 

Β. Την πρόσληψη μετά την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων 8 ατόμων ως εξής: 

1. Της Αδαμίδου Αικατερίνης του Νικολάου, της Μαγκάρη Γεωργίας του Ιωάννη, και της Τσακιρίδου 

Πηνελόπης του Παναγιώτη , για τη θέση 101, οι οποίες θα απασχοληθούν στο υποκατάστημα του 

«Κάμπινγκ στην Ιερισσό», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων  

(04) μηνών, σαν υπάλληλοι υποδοχής. 

 2. της Καραντώνα Στυλιανής του Ιωάννη (ΔΕ) , για τη θέση 102, η οποία θα απασχοληθεί στο 

υποκατάστημα του «Άλσους Αριστοτέλη στα Στάγειρα», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας τεσσάρων  (04) μηνών σαν υπάλληλος υποδοχής. 

 3. Την πρόσληψη της Τουπλικιώτη Σαββούλας του Αστερίου, και της Σουάνης Αικατερίνης  του 

Ιωάννη (ΔΕ), για τη θέση 103, οι οποίες  θα απασχοληθούν  στο υποκατάστημα του «Άλσους Αριστοτέλη 

στα Στάγειρα», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών  (03) μηνών σαν 

υπάλληλοι υποδοχής. 

4. Την πρόσληψη του Καραπαντά Γεώργιου του Νικολάου (ΔΕ), για τη θέση 104, ο οποίος θα 

απασχοληθεί στο υποκατάστημα του «Πάρκινγκ στην Ουρανούπολη», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών σαν υπάλληλος υποδοχής.  

5. Την πρόσληψη της  Σταυρωθέντα Ελένης του Νικολάου,  (ΥΕ), για τη θέση 105, η οποία θα 

απασχοληθεί  στο υποκατάστημα του «Κάμπινγκ στην Ιερισσό», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων  (04) μηνών, σαν εργάτρια καθαριότητας . 

 

Γ. Κατατάσσει  το  παραπάνω  προσωπικό  της  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ              Δ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα     Δ.Ε  Υπάλληλος υποδοχής 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 Μαγκάρη Γεωργία  Ιωάννης 1 0 10 0 

2 Τσακιρίδου Πηνελόπη Παναγιώτης 1 0 0 0 

3 Καραντώνα Στυλιανή Ιωάννης 1 0 0 0 

4     Σουάνη Αικατερίνη Ιωάννης 1 0 0 0 

5 Καραπαντάς Γεώργιος Νικόλαος 1 1 11 0 

6 Αδαμίδου Αικατερίνη Νικόλαος 1 0 0 0 

7 Τουπλικιώτη Σαββούλα Αστέριος 1 0 0 0 

. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ              Υ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα     Υ.Ε  Εργάτης καθαριότητας 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 Σταυρωθέντα Ελένη  Νικόλαος 1 0 02 0 

 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει το υπ αριθμόν 1/2022 πρακτικό αξιολόγησής αποτελεσμάτων και η υπ αριθμόν 

28/2022 απόφαση ΔΣ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 18-05-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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