
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 04/15-02-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

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

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

διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 122/11-02-2019 

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:  06 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  24  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας 

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

λειτουργία της αίθουσας 3D, αποστείλαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, 

αίτημα για έγκριση θέσης εποχιακού έκτακτου προσωπικού (2μηνο) για κατεπείγουσα ανάγκη που 

προέκυψε, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Επιχείρηση. Η απόφαση για δίμηνο 

πάρθηκε με την υπ αριθμό 17/2019 απόφαση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  αξιολογώντας τα κάτωθι: 

‘’Κάθε χρόνο σαν Επιχείρηση επενδύουμε είτε σε πάγιο εξοπλισμό, είτε σε αναβάθμιση των 

περιουσιακών μας στοιχείων, είτε σε αναβάθμιση του παρεχόμενου προϊόντος μας μέσω της έρευνας 

και τεχνολογίας.  Το 2016 αναβαθμίσαμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό προβολικών της αίθουσας 3d με 

νέα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας που μας δίνουν νέες δυνατότητες. Πέρυσι πρόθεσή μας ήταν 

να αναβαθμίσουμε τον χώρο της αίθουσας όσον αφορά την μόνωση-ακουστική-φωτισμό-οθόνη 

προβολής κλπ έτσι ώστε να αναδείξει το τελικό προϊόν με τελικό στόχο στο 2019 να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε σε προβολές δικής μας παραγωγής που θα αποτελέσουν πρωτοτυπία για τα Ελληνικά 

δεδομένα. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας αλλά και της υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει η αίθουσα θα 

χρειαστεί προς αποφυγή άσκοπων εξόδων και αστοχίας υλικών έγινε η σχετική έρευνα και μελέτη για 

 
Πρόσληψη διμήνου 
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την στόχευση των υλικών αλλά και του τρόπου που θα γίνουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα 

ταινία του Αγίου Όρους που θα  προβάλλεται στην αίθουσα τρισδιάστατων προβολών από τον 

Απρίλιο, θα αποτελεί παγκόσμια αποκλειστικότητα. Στο επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα που θα 

είναι έτοιμη η ταινία του Αγίου Όρους, σε τρισδιάστατη μορφή, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

αναβάθμισης της έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε το κοινό που θα μας επισκεφθεί για τη 

νέα μας ταινία.  Η αίθουσα τρισδιάστατων προβολών, που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας, αποτελεί 

πόλο έλξης όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής αλλά και για χιλιάδες τουρίστες και 

ιδιαίτερα σχολεία που επιλέγουν να επισκεφθούν  τον τόπο μας, όχι μόνο για την απαράμιλλη ομορφιά 

του αλλά και  για να παρακολουθήσουν τις τρισδιάστατες ταινίες μας. Συνεπώς χρειαζόμαστε έναν 

τεχνοκράτη αντίστοιχης ειδικότητας ο οποίος θα ασχοληθεί με την επίβλεψη κι ολοκλήρωση του 

παραπάνω project που δουλέψαμε εδώ κι ένα χρόνο και μάλιστα μέσα στους επόμενους 2 μήνες μιας 

κι όπως ανέφερα παραπάνω η προβολή της ταινίας θ αρχίσει τον Απρίλιο και δεν υπάρχουν χρονικά 

περιθώρια.   

Ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019, καλύπτει τις εποχικές 

μας ανάγκες και όχι τις έκτακτες όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω και φυσικά  απαιτεί μία 

χρονοβόρα διαδικασία (διάστημα τουλάχιστον 2-3 μηνών για να γίνει ο προγραμματισμός, η έγκριση 

από Αποκεντρωμένη, από το ΥΠΕΣ και τον ΑΣΕΠ, η προκήρυξη των θέσεων και η πρόσληψη), την 

οποία θα ακολουθήσουμε αλλά για τις παρούσες ανάγκες δεν είναι εφικτό να καλυφθούμε καθώς θα 

βγούμε εκτός προγραμματισμού, αφού η Επιχείρηση την άνοιξη θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμη να 

προβάλει τη νέα της ταινία. Επίσης με αίτημα που κάναμε στον Δήμο Αριστοτέλη για κάλυψη με δικό 

του προσωπικό των αναγκών μας λάβαμε αρνητική απάντηση λόγω έλλειψης τέτοιου είδους 

εξειδικευμένου προσωπικού. Η ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται αναγκαία για 

την επιχείρηση στη παρούσα φάση και θεωρείται κατεπείγουσα μιας και θα είναι αδύνατη η 

λειτουργιά της αίθουσας τρισδιάστατων προβολών’’.  

           Σύμφωνα το αίτημα αφορούσε την  παρακάτω θέση έκτακτου εποχικού προσωπικού για 

κατεπείγουσα ανάγκη (2μηνη σύμβαση), ως εξής: 

1. Ένα (1) άτομο ΠΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κεντρικό -Αίθουσα 3D της Επιχείρησης, ως 

Μηχανικός επιστήμης & τεχνολογίας υλικών για την επίβλεψη και ολοκλήρωση του έργου 

της αναβάθμισης της αίθουσας.  

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης, βάση του Ν. 4555/2018 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης», με το υπ αριθμόν 2853/14-2-2018 έγγραφο μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν 

απαιτείτε ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης μας.  

Μετά  την ανακοίνωση της  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ , με αρ. πρωτ. 121/08-02-2019 και την 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας λάβαμε μία αίτηση ενδιαφερομένου και προτείνω να προβούμε 

στην άμεση πρόσληψή του καθώς καλύπτει πλήρως και τις ανάγκες μας. Προτείνω λοιπόν να 
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προσλάβουμε άμεσα ένα (1) άτομο ΠΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κεντρικό -Αίθουσα 3D της 

Επιχείρησης, ως Μηχανικός επιστήμης & τεχνολογίας υλικών για την επίβλεψη και ολοκλήρωση 

του έργου της αναβάθμισης της αίθουσας. και το οποίο καλύπτει και τα προσόντα που ζητάμε, κι 

αυτή είναι η ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, η οποία είχε προσληφθεί στην 

Επιχείρηση μέσω ΑΣΕΠ στην προκήρυξη της ΑΞΤΑΔΑ του 2018, για 08 μήνες. Παρόλα αυτά 

βάση νόμου αναφέρεται ότι:  

‘’Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης και άνω μέσα σε 

συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, 

κατατάσσονται όμως στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιους τους που δεν έχουν 

καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται 

μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους 

προηγούμενους υποψηφίους (άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3260/2004)’’.  

Επειδή είναι το μοναδικό άτομο που κατέθεσε αίτηση βάση του παραπάνω νόμου προτείνεται να 

προσληφτεί  άμεσα. 

Η  πρόσληψη θα γίνει απ ευθείας χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠ μιας και αφορά δίμηνο έκτακτο 

προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών».  

 

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 20/02/2019 έως 19/04/2019 ενός 

ατόμου ως εξής: 

1. Στο Κεντρικό- Αίθουσα 3D της Επιχείρησης, ως Μηχανικός επιστήμης & τεχνολογίας 

υλικών για την επίβλεψη και ολοκλήρωση του έργου της αναβάθμισης της αίθουσας, ΠΕ, 

την ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Η πίστωση για την μισθοδοσία της πιο πάνω δαπάνης έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2019 στους κωδικούς, Κ.Α 60.01.00.001 και 55.01.00.001.  

 

B)  Κατατάσσει το παραπάνω προσωπικό της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ως εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ              Π.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα    Π.Ε    Μηχανικός επιστήμης & τεχνολογίας υλικών 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

΄Ετη Μήνες Ημέρες 

1 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Αθανάσιος  1 0 8 0 

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

της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 15-02-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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