
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 14/05-07-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

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

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

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 627/02-07-2019 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:  02 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  55  

 

           Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 53/2019 απόφαση του ΔΣ της ΑΞΤΑΔΑ, 

συντάξαμε και δημοσιοποιήσαμε, όπως ορίζει ο νόμος, την ανακοίνωση, για την πλήρωση της 

παρακάτω (1) θέσης έκτακτου εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες (3μηνη σύμβαση) 

και συγκεκριμένα για την παρακάτω θέση και ειδικότητα: 

1. Ένα (1) άτομο για τρίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού, ΔΕ Ναυαγοσώστης 

καθώς η ακτή έχει βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία για το 2019 και θεωρούμε χρέος μας να 

τηρούμε τις προϋποθέσεις ασφάλειας λουομένων της ακτής. 

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α λοιπόν προχώρησε στην ανακοίνωση ( εφόσον 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, η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, εξαιρείται και δεν 

απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και επίσης δεν απαιτείται πλέον 

έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση), με Αρ.Πρ 600/24-06-2019 για τη πρόσληψη ενός 

(01) ατόμου ΔΕ Ναυαγοσώστη με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 
Πρόσληψη ναυαγοσώστη με σύμβαση ΙΔΟΧ στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 
Δ.ΑΕ 

ΑΔΑ: 9ΩΜΜΟΕΥ9-61Λ



διάρκειας τριών μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων και πρόσκαιρων αναγκών στο 

Κάμπινγκ Ιερισσού, εντός της προθεσμίας πέντε ημερών (05) ημερών από 24/06/2019 έως και 

28/06/2019.  Η ακτή του Κάμπινγκ, δεν θεωρήθηκε για φέτος πολυσύχναστη από την αρμόδια 

επιτροπή του Λιμενικού Σώματος, ως εκ τούτου δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέτουμε 

ναυαγοσώστη και είναι προαιρετικό, παρόλα αυτά θεωρήσαμε χρέος μας να τηρούμε τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας λουομένων της ακτής. Παρ όλα αυτά δεν υπήρξε  αίτηση 

ενδιαφερομένου».  

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Λόγω έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εφόσον ακολουθήσαμε τη νόμιμη διαδικασία 

όπως ορίζει ο Νόμος, το Δημοτικό Κάμπινγκ Ιερισσού φέτος δεν θα διαθέτει ναυαγοσωστική 

κάλυψη, καθώς μετά το πέρας της ανακοίνωσης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ δεν βρέθηκε κανείς 

ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 05-07-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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