
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10/05-06-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (05) πέντε του 

μηνός Ιουνίου του χρόνου 2020 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 336/01-06-2020 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                                
Μίτιντζης Τρύφων 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Ζήκα Ζαχαρούλα 
 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  39  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας 

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

λειτουργία των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, λόγω της έναρξης της τουριστικής σεζόν, θα 

πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης που αφορά έγκριση θέσεων εποχιακού 

έκτακτου προσωπικού (2μηνα) για κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν, έτσι ώστε να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά η Επιχείρηση.  

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 

Έγκριση και πρόσληψη 2μήνου για τις ανάγκες της 
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ 
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διαδικασία ακολουθείται κανονικά όπως ορίζει ο νόμος με ανακοίνωση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α προς τους 

ενδιαφερόμενους για πρόσληψη 2μηνης απασχόλησης. 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.  

Η απόφαση για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα δίμηνα πάρθηκε με την υπ αριθμόν 35/2020 

απόφαση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ,  αναφέροντας τα κάτωθι: 

‘’Δεδομένης της ανάγκης για έκτακτο εποχικό προσωπικό και συγκεκριμένα για τη λειτουργία του 

υποκαταστήματος του Κάμπινγκ της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και έπειτα από την ανακοίνωση του Υπουργείου 

Τουρισμού για το άνοιγμα των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας και των χώρων κατασκήνωσης 

και camping, την 1η Ιουνίου (νωρίτερα απ’ ότι είχε προαναφερθεί για την  την 1η Ιουλίου αρχικώς 

και κατόπιν την 15η Ιουνίου), θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης που αφορά 

έγκριση θέσεων εποχιακού έκτακτου προσωπικού (2μηνα) για κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν, 

έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το υποκατάστημα της Επιχείρησης. Συγκεκριμένα 

αναφέρουμε τα εξής: 

           Ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, καλύπτει τις εποχικές μας ανάγκες 

και σύμφωνα με αυτόν προγραμματίζουμε κάθε χρόνο τα υποκαταστήματά μας και τα λειτουργούμε 

κατά την θερινή- τουριστική περίοδο. Έως και σήμερα δεν μας έχει έρθει η έγκριση από το ΥΠΕΣ του 

προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού έτους 2020 που αποστείλαμε τον Φεβρουάριο, 

λόγω καθυστέρησης του Υπουργείου από τις αρνητικές συνέπειες της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 στη χώρα μας και σαφώς και να μας έρθει άμεσα  απαιτεί μία χρονοβόρα διαδικασία με 

τις σχετικές εγκρίσεις από τον ΑΣΕΠ, και κατόπιν με την προκήρυξη των θέσεων και έπειτα τη 

πρόσληψη , πράγμα που σημαίνει έως τότε δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και  δεν δύναται να 

ανοίξει το Κάμπινγκ την 1η Ιουνίου και να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό.  Θα πρέπει λοιπόν να 

έχουμε το ανάλογο προσωπικό για να μπορούμε να εφαρμόσουμε και να προσαρμοστούμε στις 

οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας των κάμπινγκ που ανακοινώθηκε από το 

Υπουργείο Τουρισμού το οποίο είναι προαπαιτούμενο για ν ανοίξουμε.  Χωρίς προσωπικό η 

επιχείρηση είναι αδύνατον να λειτουργήσει και θα παραμείνει κλειστή με τεράστιο κόστος τόσο 

οικονομικό όσο και για το προφίλ της αλλά και ολόκληρου του Δήμου. 

Επίσης με αίτημα που κάναμε στον Δήμο Αριστοτέλη για κάλυψη των αναγκών μας με δικό 

του προσωπικό, λάβαμε αρνητική απάντηση λόγω έλλειψης δικού του προσωπικού (υπ' αριθμ. 

έγγραφό τους πρωτ 9054/22-05-2019). Η ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται 

αναγκαία για την επιχείρηση στη παρούσα φάση και θεωρείται κατεπείγουσα μιας και θα είναι 

αδύνατη η λειτουργιά του Κάμπινγκ ''.  
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Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και σύμφωνα με την 35/2020 απόφαση της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ 

αποφασίσθηκε η ανακοίνωση των παρακάτω θέσεων έκτακτου εποχικού προσωπικού για 

κατεπείγουσες ανάγκες (2μηνες συμβάσεις), ως εξής: 

1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ  Ιερισσού, ως υπάλληλος 

υποδοχής για την εξυπηρέτηση των πελατών μας, την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών  

και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου . 

2. Δύο (2) άτομα ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού, ως εργάτες 

καθαριότητας για την σχολαστική καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και της 

παραλίας και την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτόκολλου. 

   Μετά  την ανακοίνωση της  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ , με αρ. πρωτ. 335/01-06-2020 και την 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, λάβαμε αιτήσεις ενδιαφερομένων και προτείνω να προβούμε 

στην άμεση πρόσληψή τους, καθώς καλύπτουν σε κάθε περίπτωση πλήρως τις ανάγκες μας. 

Προτείνω λοιπόν να προσλάβουμε άμεσα: 

1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ  Ιερισσού, ως υπάλληλος 

υποδοχής για το αντικείμενο που αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και το οποίο θα 

πρέπει να καλύπτει και τα προσόντα που ζητάμε και βάσει των αιτήσεων που μας 

κατατέθηκαν, αυτή είναι:  η ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ  

2. Δύο (2) άτομα ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού, ως εργάτες 

καθαριότητας, για το αντικείμενο που αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και το οποίο θα 

πρέπει να καλύπτει και τα προσόντα που ζητάμε και βάσει των αιτήσεων που μας 

κατατέθηκαν, αυτοί είναι οι:  η ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

και ο ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ ».   

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει ομόφωνα 

Α) Tην πρόσληψη για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα, από 06/06/2020 έως 05/08/2020 τριών 

ατόμων, ως εξής: 

1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ  Ιερισσού, ως υπάλληλος 

υποδοχής για το αντικείμενο που αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και το οποίο θα 

πρέπει να καλύπτει και τα προσόντα που ζητάμε και βάσει των αιτήσεων που μας 

κατατέθηκαν, αυτή είναι:  η ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ  

2. Δύο (2) άτομα ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού, ως εργάτες 

καθαριότητας, για το αντικείμενο που αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω και το οποίο θα 
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πρέπει να καλύπτει και τα προσόντα που ζητάμε και βάσει των αιτήσεων που μας 

κατατέθηκαν, αυτοί είναι οι:  η ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

και ο ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 

 

Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία των πιο πάνω δαπανών έχουν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2020 στους κωδικούς, Κ.Α 60.01.00.004 και 

55.01.00.004 για το υποκατάστημα του κάμπινγκ.  

 

B)  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 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Σεραφείμ 1 0 4 0 

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

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νικόλαος 1 0 2 0 

2 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αγγελής  1 0 8 0 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή 

των συμβάσεων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-06-2020 

 
Η Πρόεδρος 
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Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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