
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10/27-06-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (27) δέκα πέντε του 

μηνός Απριλίου  χρόνου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 380/22-06-2022 

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:  01 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  33  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Δεδομένης της ανάγκης για έκτακτο εποχικό προσωπικό για τη 

λειτουργία της αίθουσας 3d, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης που αφορά 

θέσεις εποχιακού έκτακτου προσωπικού (2μηνα) για κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν. Η 

αίθουσα τρισδιάστατων προβολών, που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας, αποτελεί πόλο έλξης όχι 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 
2μήνου 

ΑΔΑ: 6ΠΚΥΟΕΥ9-Υ9Η



μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους τουρίστες και ιδιαίτερα τα group 

ξένων αλλά και ελληνικών πρακτορείων που μετά την άρση απαγόρευσης των   εκδρομών έχουν 

δείξει έντονο ενδιαφέρον. Φέτος ενώ είχαμε προγραμματίσει η αίθουσα να λειτουργήσει από τους 

υπάρχοντες συνεργάτες της επιχείρησης γιατί δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον προέκυψε έντονο 

ενδιαφέρον από τουριστικά πρακτορεία και γκρουπ και θα πρέπει να διευρύνουμε το ωράριο και τις 

μέρες λειτουργίας.  Ενδεικτικά αναφέρω τις συμφωνίες που κλείσαμε με την  prima holiday και την 

S-cape  με Ολλανδούς και Δανούς τουρίστες. Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις κρίνω ότι είναι 

αναγκαίο και θεωρώ κατεπείγον ανάγκη να προσλάβουμε ένα δίμηνο για τον Ιούλιο-Αύγουστο για 

να μπορέσουμε να ανταπεξέρθουμε μιας και θα έχουμε διαφυγόντα κέρδη αλλά και θα 

δυσφημισθούμε . Το κόστος μισθοδοσίας θα υπερκαλυφθεί από το αντίτιμο των επισκεπτών.  

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. Με το   υπ αριθμόν 378/20-6-2022 αίτημά 

μας που υποβάλλαμε  στο δήμο και ζητήσαμε ένα άτομο  ΔΕ, ως υπάλληλοι υποδοχής  για την 

ορθή λειτουργία της αίθουσας 3D, λάβαμε αρνητική απάντηση με το υπ αριθμόν 11106/21-6-2022 

έγγραφό του Δήμου Αριστοτέλη λόγω έλλειψης δικού του  προσωπικού. 

Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης ενός (1) ατόμου (2μηνο) 

για κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν. 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. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κεντρικό -Αίθουσα 3D της Επιχείρησης, 

ως υπάλληλος υποδοχής  για την λειτουργία της αίθουσας 3d   και για την εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών,  την έκδοση των εισιτηρίων και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου 

και την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου λόγω  covid-19. 

  

             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 

Α. Τη  σύνταξη της ανακοίνωσης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, για την παρακάτω θέση εργασίας 

έκτακτου εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες (2μηνη σύμβασης): 
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1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κεντρικό -Αίθουσα 3D της Επιχείρησης, 

ως υπάλληλος υποδοχής  για την λειτουργία της αίθουσας 3d   και για την εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών,  την έκδοση των εισιτηρίων και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου 

και την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου λόγω  covid-19. 

  

Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία της πιο πάνω δαπάνης έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό   

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2022  στους κωδικούς,   Κ.Α 60.01.00.007 και  55.01.00.007 . 

 

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

διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται. 

 

                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 27-06-2022 

 
 
 

Η Πρόεδρος 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

ΑΔΑ: 6ΠΚΥΟΕΥ9-Υ9Η
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