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Από το πρακτικό της 18/09-12-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (09) εννιά του μηνός
Δεκεμβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 721/03-12-2020 πρόσκληση
της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα
τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 παρ. 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μήτρου Αικατερίνη

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

2

Αριθμός Απόφασης:

65

Λειτουργία υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ και
καθορισμός ωραρίου των υπαλλήλων

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: « H ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ είναι ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, σε
ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργεί υποκαταστήματα καθ όλη την διάρκεια του έτους
καθημερινά και θα πρέπει να καθορίσουμε από την αρχή της σεζόν τη λειτουργία και το ωράριο
των υποκαταστημάτων και να προβούμε σε όποια απαραίτητη ενέργεια χρειαστεί.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να καθορίσουμε τη λειτουργία για το Πάρκινγκ Ουρανούπολης,
και προτείνω μιας και εξυπηρετεί τους πελάτες όλο το χρόνο λόγω της θέσης που έχει (δίπλα στο
λιμάνι –και στο γραφείο διαμονητήριων για το Άγιον Όρος), να λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο επί
24ώρου βάσεως, Σαββατοκύριακα και αργίες. Η μισθοδοσία του προσωπικού όπως φαίνεται και
στον προϋπολογισμό, υπερκαλύπτεται από τα έσοδα των πελατών. Εφόσον έχουμε τρεις
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εργαζόμενους ΙΔΑΧ και προσλαμβάνονται κι 1-2 εποχικοί θα λειτουργεί όπως προανέφερα,
σύμφωνα με το κυλιόμενο ωράριο και

θα πρέπει να εργάζονται και Κυριακές, αργίες και

νυχτερινά. Το πρόγραμμα θα το δηλώνουμε στην επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με τις βάρδιες
που εκτελεί το προσωπικό και σύμφωνα μ’ αυτό θα αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο και όπως
προβλέπεται από το νόμο. Επίσης θα στέλνεται δύο φορές τον χρόνο ανά εξάμηνο στην εφημερίδα
της κυβερνήσεως για δημοσίευση σε ΦΕΚ η υπερωριακή απασχόληση (Κυριακές- νυχτερινά) προς
κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου.
Το Δημοτικό Κάμπινγκ της Ιερισσού, το οποίο ξεκινά τις εργασίες από τον Μάρτιο και
λειτουργεί από το Μάιο – Σεπτέμβριο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα λειτουργεί και αυτό 24
ώρες το 24ωρο. Θα δουλεύει με εποχικό προσωπικό, με κυλιόμενο επίσης ωράριο.
Το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, θα λειτουργεί από την ανατολή έως τη δύση του
ηλίου καθημερινά από Μάρτιο έως Οκτώβριο και θα δουλεύει επίσης με εποχικό προσωπικό.
Στην αίθουσα 3D, κατά τη χειμερινή περίοδο θα πραγματοποιούνται προβολές τις πρωινές
ώρες και όταν κλείνουν γκρουπ άνω των 10 ατόμων οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, ενώ
κατά τη θερινή περίοδο, θα πραγματοποιούνται καθημερινά προβολές τις πρωινές ώρες και θα έχει
και απογεύματα, τις ημέρες Τετάρτη- Παρασκευή, Σαββάτο καθώς επίσης και όταν κλείνουν
γκρουπ άνω των 10 ατόμων οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου.
Τα ωράριο βέβαια και η λειτουργία της επιχείρησης θα προσαρμόζονται πλέον και σύμφωνα με τις
οδηγίες που θα εκδίδονται με τις σχετικές ΚΥΑ για τα μέτρα πρόληψης κατά του covid-19».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το
θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Τη λειτουργία του υποκαταστήματος του πάρκινγκ Ουρανούπολης όπως προτείνεται
παραπάνω από την Πρόεδρο, δηλαδή για όλους τους εργαζόμενους ΙΔΑΧ με κυλιόμενο
ωράριο που θα περιλαμβάνει Κυριακές, αργίες και νυχτερινά, 365 μέρες το χρόνο επί
24ώρου βάσεως, με τις νόμιμες άδειές τους, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα που
κατατίθεται στην επιθεώρηση εργασίας και θα αμείβονται βάση του ενιαίου μισθολογίου.
2. Τη λειτουργία των υπόλοιπων υποκαταστημάτων της επιχείρησης, όπως προτείνεται
παραπάνω από την Πρόεδρο, για το κάθε ένα αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2020
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Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 09-12-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

