
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 03/04-02-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (04) τέσσερις του 

µηνός Φεβρουαρίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 70/31-01-2019 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  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

 

 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  01 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  09  

 

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

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε το υπ αριθµόν 3955/21-01-2019 (Α∆Α 6Μ5∆465ΧΘ7-

3Χ7) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικής ∆/νσης Αποκέντρωσης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, µας ζητείται να κάνουµε τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

για το έτος 2019 και να αποστείλουµε τα σχετικά αιτήµατα στο ΥΠ.ΕΣ για την έγκριση αυτών. 

Τονίζεται ότι πρέπει να γίνει άµεσα, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος για τις διαδικασίες κάλυψης 

των θέσεων για τις ανάγκες µας.  

Σύµφωνα µε τη λειτουργία της Επιχείρησης η οποία διαχωρίζεται στο Κεντρικό και στα 

Υποκαταστήµατά της, εµπίπτουµε στην παρακάτω αναφερόµενη κατηγορία της εγκυκλίου, για την 

οποία θα πρέπει να αποστείλουµε το αίτηµά µας, ως εξής:  

«Αιτήµατα υπό τη µορφή αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών ( άρθρο 107 του ν.4483/2017 

ΦΕΚ 107/Α/2017)» 

Στην κατηγορία αυτή εµπίπτει η λειτουργία των υποκαταστηµάτων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 

(Κάµπινγκ – Παρκινγκ –  Αίθουσα 3d - Άλσος) τα οποία λειτουργούν καθαρά µε αντίτιµο και  

αποφέρουν κέρδος στην επιχείρηση, φέρνουν επισκέπτες στην περιοχή, προβάλουν προς τα έξω τον 

 

Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  

έτους 2019 για την ΑΞ.Τ.Α.∆.Α  ∆.ΑΕ 
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∆ήµο και εξυπηρετούν γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆ΑΕ δεν ανήκει στους 

φορείς γενικής κυβέρνησης, είναι ανώνυµη επιχείρηση, δεν επιχορηγείται από το ∆ήµο, ούτε από 

άλλο φορέα του ∆ηµοσίου, είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη κατά 100% και πληρώνει φόρους 

ιδιωτικής επιχείρησης προς το ελληνικό ∆ηµόσιο. Παρουσιάζει  κέρδη και είναι ίσως από τα λίγα 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ΟΤΑ στην Ελλάδα µε αυτή την εικόνα. Το αντικείµενό της 

είναι καθαρά εµπορικό και έχει να κάνει µε τον τουρισµό από όπου προέρχονται και όλα τα έσοδά 

της. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι  ανταποδοτικές  µιας και λαµβάνει αντίτιµο για αυτές.  

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, για τη λειτουργία των υποκαταστηµάτων της Επιχείρησης, 

εµπίπτουµε στην κατηγορία ∆. της εγκυκλίου «Αιτήµατα υπό τη µορφή αντιτίµου και λοιπών 

αντικαταβολών ( άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)»  και σε αυτήν την περίπτωση, 

θα πρέπει να γίνει προώθηση έγκρισης αιτήµατος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 107 του ν.4483/2017) 

σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. Τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο παράρτηµα 4β, 

µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτού. Πιο συγκεκριµένα η διαδικασία, που 

πρέπει να ακολουθήσουµε, έχει ως εξής: 

α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου, που θα αφορά αιτήµατα πρόσληψης 

αποκλειστικά µε αντίτιµο ή λοιπές αντικαταβολές, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα 

εκπαίδευσης και ειδικότητα και µε ακριβή αναφορά στη διάρκεια των συµβάσεων, µε τις οποίες 

θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι,  

β)  Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων στην οποία, θα αναφέρεται ρητά 

το ποσοστό της δαπάνης που θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίµου ή λοιπές 

αντικαταβολές από τους ωφελούµενους. 

γ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου µε τη µορφή αντιτίµου ή λοιπές αντικαταβολές, συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής 

συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

      Προτείνω λοιπόν να στείλουµε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης προς 

έγκριση, αίτηµα για πρόσληψη των παρακάτω θέσεων ορισµένου χρόνου για την κάλυψη των 

αναγκών των Επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α  ∆.ΑΕ. Θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι τα νέα 

τµήµατα που ανέλαβε η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α  ∆.ΑΕ και τα οποία είναι εµπορικής δραστηριότητας θα 

χρειαστούν προσωπικό για να λειτουργήσουν και επίσης είναι πολύ σηµαντικό να επισηµάνουµε 

ότι οι ανάγκες που προκύπτουν για τα υποκαταστήµατα της Επιχείρησής µας είναι µε αντίτιµο, 

καθώς εισπράττουµε αντίτιµο για τις υπηρεσίες που παρέχουµε.  

    Για να λειτουργήσει εύρυθµα το πάρκινγκ στο οποίο εργάζονται αυτή την στιγµή 4 άτοµα και 

λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα και τις 365 ηµέρες τον χρόνο χωρίς διακοπή, θα πρέπει να 
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προσλάβουµε εποχικό προσωπικό για να µπορέσουν να πάρουν τις προβλεπόµενες από τον νόµο 

άδειες που δικαιούνται οι εργαζόµενοι γιατί σε  διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει λύση για να 

καλυφθούν οι άδειες τους και επίσης στους µήνες αιχµής να υπάρχει έξτρα προσωπικό µιας και 

υπάρχει αυξηµένη κίνηση. Ήδη οι εργαζόµενοι δουλεύουν πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα µε 

κυλιόµενο ωράριο που σηµαίνει και Κυριακές και αργίες για όλη τη διάρκεια του έτους. Το 

πάρκινγκ δεν µπορεί ως εκ τούτου να παραµείνει κλειστό και θα πρέπει να καλυφθεί η θέση από 

έναν υπάλληλο υποδοχής ο οποίος θα εξυπηρετεί τους πελάτες, θα κόβει τα παραστατικά και θα 

εισπράττει το αντίτιµο.  

Στο κάµπινγκ της Επιχείρησης είναι πιο δύσκολη η κατάσταση και αυξηµένες οι ανάγκες 

καθώς δεν υπάρχει µόνιµο προσωπικό. Οι πελάτες πληρώνουν αντίτιµο για την διαµονή τους σε 

αυτό και για τις υπηρεσίες που τους παρέχουµε, όπως καθαριότητα τουαλετών καθηµερινά καθώς 

και των κοινόχρηστων χώρων και της παραλίας, εξυπηρέτηση πελατών από την Reception που 

λειτουργεί καθηµερινά έως αργά το βράδυ 11 µµ (τακτοποίηση θέσεων, είσπραξη αντιτίµου, 

πληροφορίες παροχής υπηρεσιών κ.α.) και γενικότερα έκτακτων αναγκών και λειτουργιών που 

τυχόν προκύψουν.  

Το ίδιο ισχύει και για το Άλσος του Αριστοτέλη, που λειτουργεί ως εκπαιδευτικό πάρκο, 

µέσα βρίσκεται ο ανδριάντας του Αριστοτέλη και όργανα που εξηγούν νόµους και θεωρίες του 

µεγάλου φιλοσόφου. Η λειτουργία του ξεκινά την άνοιξη και σταµατά τον χειµώνα. Το Άλσος 

δέχεται καθηµερινά πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι πληρώνουν αντίτιµο, για να περιηγηθούν και να 

ξεναγηθούν από ένα άτοµο που έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Πέραν όµως αυτού το Άλσος του 

Αριστοτέλη είναι αναγκαίο να διαθέτει και έναν συντηρητή, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια που το 

Άλσος θα είναι ανοιχτό, θα είναι υπεύθυνος για τον εξωτερικό χώρο, καθώς είναι πάρκο και 

χρειάζεται περιποίηση, αλλά και για περαιτέρω εργασίες που αφορούν την καλή λειτουργία του.  

Επίσης η Επιχείρηση διαθέτει µία από τις λίγες στην Ελλάδα, αίθουσες τρισδιάστατων 

προβολών, όπου προβάλλονται καθηµερινά και κατά τις πρωινές ώρες, αλλά και τις απογευµατινές  

και Σαββατοκύριακα ταινίες µικρού µήκους και ταινίες 3D. Η επισκεψιµότητά της, κυρίως τη 

θερινή περίοδο είναι µεγάλη και εφόσον δε διαθέτουµε µόνιµο προσωπικό, θα πρέπει να 

στελεχώσουµε το υποκατάστηµά µας, έτσι ώστε να υπάρχει το κατάλληλο άτοµο µε τις κατάλληλες 

γνώσεις στη θέση της reception, για παρεχόµενες υπηρεσίες όπως υποδοχή, έκδοση εισιτηρίων, 

πληροφορίες για τη περιοχή, πληροφορίες για τις τρισδιάστατες προβολές, ταξιθέτηση κ.α.  

Οι θέσεις που προτείνουµε είναι βάση των αναγκών µας και µόνο και δεν ξεπερνούν τον 

αριθµό θέσεων που µας είχαν εγκριθεί για το 2018. Θα πρέπει λοιπόν να στελεχωθούµε µε το 

κατάλληλο έκτακτο προσωπικό για τις εποχικές µας ανάγκες, το οποίο δεν διαθέτει η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. 

∆.ΑΕ. Βάσει τα παραπάνω προτείνω να αιτηθούµε τις εξής θέσεις:  
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

� Μία (1) θέση ∆Ε υπάλληλος υποδοχής µε γνώση ξένης γλώσσας, για το Πάρκινγκ στην 

Ουρανούπολη,  µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως έξι (6) µήνες 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ 

� Τρεις (3) θέσεις ∆Ε υπάλληλοι υποδοχής για την ξενάγηση των επισκεπτών και έκδοση 

εισιτηρίων, µε γνώση ξένης γλώσσας για το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, µε 

σύµβαση Ι∆ΟΧ, οι δύο πρώτες έως τέσσερις (4) µήνες και η τρίτη θέση έως τρεις (3) µήνες  

� Μία  (1) θέση ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων για τη συντήρηση του πάρκου (κούρεµα 

γκαζόν- κλαδιών- υδραυλικές εργασίες- µεταφορές υλικών-βαψίµατα) για το Άλσος του 

Αριστοτέλη στα Στάγειρα, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως τρεις (3) µήνες  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

� Τρεις (3) θέσεις ∆Ε υπάλληλοι υποδοχής µε γνώση ξένης γλώσσας για την Reception, µε 

σύµβαση Ι∆ΟΧ, έως τέσσερις µήνες (4)  

� ∆ύο (2) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ, για την καθαριότητα των 

τουαλετών και των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και της παραλίας και κούρεµα γκαζόν-

κλαδιών στο Camping Ιερισσού, η µία θέση µε διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες και η µία 

θέση µε διάρκεια έως τρείς (3) µήνες  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΏΝ 

� Μία (1) θέση ∆Ε υπάλληλος υποδοχής µε γνώση χειρισµού Η/Υ, πολύ καλή γνώση 

αγγλικών και γνώση β' ξένης γλώσσας, για την Reception, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως τρεις (3) 

µήνες ».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

Α) Την αποστολή στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης προς έγκριση, των 

παρακάτω έντεκα (11) θέσεων µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 107 του 

ν.4483/2017), για την κάλυψη των αναγκών των Επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ όπως 

παρουσιάζονται και στο Παράρτηµα 4
β
 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Αναλυτικότερα: 

«Αιτήµατα υπό τη µορφή αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών ( άρθρο 107 του ν.4483/2017 

ΦΕΚ 107/Α/2017)» 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
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� Μία (1) θέση ∆Ε υπάλληλος υποδοχής µε γνώση ξένης γλώσσας, για το Πάρκινγκ στην 

Ουρανούπολη,  µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως έξι (6) µήνες 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ 

� Τρεις (3) θέσεις ∆Ε υπάλληλοι υποδοχής για την ξενάγηση των επισκεπτών και έκδοση 

εισιτηρίων, µε γνώση ξένης γλώσσας για το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, µε 

σύµβαση Ι∆ΟΧ, οι δύο πρώτες έως τέσσερις (4) µήνες και η τρίτη θέση έως τρεις (3) µήνες  

� Μία  (1) θέση ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων για τη συντήρηση του πάρκου (κούρεµα 

γκαζόν- κλαδιών- υδραυλικές εργασίες- µεταφορές υλικών-βαψίµατα) για το Άλσος του 

Αριστοτέλη στα Στάγειρα, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως τρεις (3) µήνες  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

� Τρεις (3) θέσεις ∆Ε υπάλληλοι υποδοχής µε γνώση ξένης γλώσσας για την Reception, µε 

σύµβαση Ι∆ΟΧ, έως τέσσερις µήνες (4)  

� ∆ύο (2) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ, για την καθαριότητα των 

τουαλετών και των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και της παραλίας και κούρεµα γκαζόν-

κλαδιών στο Camping Ιερισσού, η µία θέση µε διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες και η µία 

θέση µε διάρκεια έως τρείς (3) µήνες  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΏΝ 

� Μία (1) θέση ∆Ε υπάλληλος υποδοχής µε γνώση χειρισµού Η/Υ, πολύ καλή γνώση 

αγγλικών και γνώση β' ξένης γλώσσας, για την Reception, µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έως τρεις (3) 

µήνες. 

 

Β) Εγκρίνει επίσης τους σχετικούς πίνακες προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού έτους 

2019, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.   

 

Γ) Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2019, του 

σκέλους των εξόδων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, και συγκεκριµένα αναφέρονται οι εξής: στο κεντρικό-  

αίθουσα 3d οι Κ.Α 60.01.00.001, 55.01.00.001, στο υποκατάστηµα του Άλσους οι Κ.Α 

60.01.00.002, 55.01.00.002, στο υποκατάστηµα του κάµπινγκ οι Κ.Α 60.01.00.004, 55.01.00.004 

και στο υποκατάστηµα του παρκινγκ οι Κ.Α 60.01.00.006, 55.01.00.006. Ανάλογες πιστώσεις θα 

γίνουν και στον προϋπολογισµό έτους 2020 εφόσον απαιτείται. 

Οι παραπάνω αναφερόµενοι κωδικοί του προϋπολογισµού, δεν αφορούν µόνο µισθοδοσίες που 

προορίζονται για τον προγραµµατισµό προσλήψεων αλλά και λοιπές.  

 

∆) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου  να δροµολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί 
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σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, 

ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης και έπειτα από τη σχετική έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 

33/06.   

Με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός και το κόστος µισθοδοσίας καλύπτεται 

100% από το αντίτιµο των υπηρεσιών που θα προσφέρει η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ σε δηµότες και επισκέπτες 

ωφελούµενους. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 09/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 04-02-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΛΕΟΕΥ9-Θ0Χ


		2019-02-04T14:32:13+0200
	Athens




