
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 13/21-06-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (21) είκοσι µία του 

µηνός Ιουνίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 589/14-06-2019 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:  08 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  53  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κάµπινγκ Ιερισσού κρίνεται 

απαραίτητο να προχωρήσουµε στην πρόσληψη ενός (1) ατόµου για να καλύψει την θέση του 

ναυαγοσώστη για την ασφάλεια των λουοµένων αλλά και γιατί η ακτή µας βραβεύτηκε και φέτος 

µε γαλάζια σηµαία και θεωρούµε χρέος µας να έχουµε ναυαγοσώστη στην ακτή, εφόσον πληρούµε 

τις προϋποθέσεις και υπάρχει και η εγκατάσταση.  

Σύµφωνα  µε την Α.Π. οικ.3955/21-01-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο κεφάλαιο ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 116 του 

ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018, δόθηκε δυνατότητα στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ και των 

νοµικών τους προσώπων να προσλαµβάνουν προσωπικό ορισµένου χρόνου µε διάρκεια σύµβασης 

έως τέσσερις µήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας, της κατασκήνωσης και της ναυαγοσωστικής 

κάλυψης των ακτών, ενώ για δηµοτικές κατασκηνώσεις προβλέπεται έως τρεις µήνες, 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. Έτσι, εφόσον η ανάγκη απασχόλησης του 

 

Ενέργειες για πρόσληψη ναυαγοσώστη µε σύµβαση Ι∆ΟΧ 

στην ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ 

ΑΔΑ: Ω8Κ7ΟΕΥ9-93Π



προσωπικού αυτού δεν ξεπερνά τους τέσσερις µήνες, θα προσλαµβάνεται χωρίς την έγκριση της 

Επιτροπής της ΠΥΣ και οι σχετικοί πίνακες προσληπτέων θα αποσταλούν στον ΑΣΕΠ. 

Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουµε στην νόµιµη διαδικασία όπως προβλέπεται για την θέση 

εποχιακού έκτακτου προσωπικού (3µηνη απασχόληση) για ναυαγοσωστική κάλυψη. 

  Η διαδικασία θα γίνει συµφώνα µε τον κανονισµό της επιχείρησης µιας και το προσωπικό 

µέχρι τρεις (3) µήνες που προσλαµβάνεται για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες εξαιρείται του 

ΑΣΕΠ. Προτείνω να συντάξουµε και να την δηµοσιοποιήσουµε την ανακοίνωση, για την 

παρακάτω θέση και ειδικότητα: 

• Ένα (1) άτοµο για τρίµηνη απασχόληση στο Κάµπινγκ Ιερισσού, ∆Ε 

Ναυαγοσώστης καθώς η ακτή έχει βραβευτεί µε Γαλάζια Σηµαία για το 2019 

και θεωρούµε χρέος µας να τηρούµε τις προϋποθέσεις ασφάλειας λουοµένων 

της ακτής». 

 

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

Θέµα 

 

                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

Α. Την σύνταξη και την δηµοσιοποίηση της ανακοίνωσης, όπως αυτή προβλέπεται από το Νόµο, 

για την πλήρωση της παρακάτω (1) θέσης έκτακτου εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες 

ανάγκες (3µηνη σύµβαση): 

1. Ένα (1) άτοµο ∆Ε Ναυαγοσώστης απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή 

αντίστοιχης σχολής µε άδεια ναυαγοσώστη ανοιχτής θαλάσσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος της Λιµενικής αρχής, για τρίµηνη απασχόληση στο Κάµπινγκ Ιερισσού. 

 

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

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ για το 2019 στους κωδικούς, 60.01.00.004 και 55.01.00.004.  

 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για κάθε νόµιµη ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 53/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 21-06-2019 
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Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: Ω8Κ7ΟΕΥ9-93Π


		2019-06-24T14:06:01+0300
	Athens




