
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12/15-06-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (15) δέκα πέντε του 

μηνός Ιουνίου του χρόνου 2017 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα  από την με αριθμό πρωτοκόλλου 488/2017 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  2  

Αριθμός Απόφασης:  44  

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Για τη ορθή λειτουργία του Δημοτικού Κάμπινγκ Ιερισσού κρίνεται 

αναγκαίο και απαραίτητο να προχωρήσουμε στην άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου για να καλύψει 

την θέση του ναυαγοσώστη μιας και η ακτή βραβεύτηκε και φέτος με γαλάζια σημαία και στην 

αίτηση συμμετοχής δηλώνουμε ότι θα έχουμε ναυαγοσώστη, επίσης η ακτή πρέπει να πληροί και 

να τηρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας των πελατών της.  Σύμφωνα  με την Α.Π. οικ.3948/6-2-2017 

εγκύκλιό του ΥΠΕΣ, στο κεφάλαιο ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

αρθρο 3 και με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του ν.4325/2015 δόθηκε δυνατότητα στους 

πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου 

χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τρεις μήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της 

ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006 όπως ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 

όπως ισχύει. Έτσι, εφόσον η ανάγκη απασχόλησης του προσωπικού αυτού δεν ξεπερνά τους τρεις 

μήνες, θα προσλαμβάνεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και οι σχετικοί πίνακες 

προσληπτέων θα αποσταλούν στον ΑΣΕΠ. 

          Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθμόν 41/24-05-2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης, στην 

οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι αναγκαιότητας της συγκεκριμένης πρόσληψης, στείλαμε 

 

Πρόσληψη ναυαγοσώστη  
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αίτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, για έγκριση  (1) θέσης για 

ναυαγοσώστη και η οποία μας εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 11290/2017 εγκριτικό έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Μετά  την ανακοίνωση της  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 

ΔΑΕ , με αρ. πρωτ.483/12-06-2017 και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας λάβαμε μία αίτηση 

ενδιαφερομένου, ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα  και προτείνω να προβούμε στην 

άμεση πρόσληψή του που θα καλύπτει τις ανάγκες μας. Προτείνω λοιπόν να προσλάβουμε άμεσα 

ένα άτομο ΔΕ- Ναυαγοσώστης για το Δημοτικό Κάμπινγκ Ιερισσού.  

 

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

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α)  Tην πρόσληψη για τρεις (3) μήνες και συγκεκριμένα, από 26/06/2017 έως 25/09/2017 ενός 

ατόμου ως εξής: 

1. Ένα (1) άτομο ΔΕ Ναυαγοσώστης με άδεια ναυαγοσώστη που να έχει εκδοθεί από  

Λιμενική αρχή, για τρίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού. 

Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία του πιο πάνω έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2017 στους κωδικούς, 60.01.000.004, 55.01.00.004, 54.03.01.004 και 

54.05.01.004.  

Υπάρχει η σχετική βεβαίωση του Προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ για την ύπαρξη των σχετικών 

πιστώσεων.  

 

B)   Κατατάσσει το παραπάνω προσωπικό της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             Δ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα    Δ.Ε   Ναυαγοσώστης   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΘΕΟΛΟΓΗΣ  1 0 0 0 

 

Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
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Ιερισσός 15-06-2017 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

   Βαλσαμής Ελευθέριος 
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