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Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (10) δέκα του μηνός
Μαΐου του χρόνου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο
της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 326/2017 πρόσκληση του Προέδρου,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Λυκάκη Χρυσαυγή
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

4

Αριθμός Απόφασης:

37

Προκήρυξη θέσεων εργασίας μέσω AΣΕΠ

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με το υπ αριθμόν 3948/06-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμόν
9325/17-02-2017, έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης μας ζητήθηκε
να κάνουμε τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2017.
Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 17/2017 απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους
ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», αιτήθηκε 12 θέσεις διάρκειας από 3 εως 8 μήνες.

1.

Έχοντας υπόψη:
Tο υπ΄αριθμ. 5790/09-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη» Ν.
Χαλκιδικής.

2.

Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 13870/18-04-2017, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα, όπου εγκρίνονται στην Επιχείρηση (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α
Δ.ΑΕ) 12 θέσεις εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών και

3.

Τις ανάγκες της Επιχείρησης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
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προτείνω να προκηρύξουμε τις δώδεκα (12) αλλά να μειώσουμε σε μήνες κάποιες απ αυτές
εξαιτίας του γεγονότος ότι ήδη διανύουμε το μέσο της περιόδου και κάποιες θέσεις καλύφθηκαν με
προσωπικό δίμηνης απασχόλησης αναγκαστικά μιας και οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν από 1η
Μαρτίου. Διανύουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και προτείνω εφόσον προβήκαμε σε
δίμηνες συμβάσεις απασχόλησης να μην επιβαρύνουμε την επιχείρηση παραπάνω. Οπότε αν και
νομιμοποιούμαστε στην προκήρυξη θέσεων εργασίας όπως εγκρίνεται προτείνω να προχωρήσουμε
στην προκήρυξη με μειωμένους μήνες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το
θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα
Να καταρτίσουμε ανακοίνωση προς έγκριση από τον ΑΣΕΠ και να προκηρύξουμε τις
δώδεκα θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντίτιμο,
για τις ανάγκες των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
και συγκεκριμένα ως εξής:
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

 Μία (1) θέση ΔΕ υπάλληλος υποδοχής με γνώση ξένης γλώσσας, για το Πάρκινγκ στην
Ουρανούπολη, με σύμβαση ΙΔΟΧ για έξι (6) μήνες
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ


Τρεις (3) θέσεις ΔΕ υπάλληλοι υποδοχής για την ξενάγηση των επισκεπτών και έκδοση

εισιτηρίων, με γνώση ξένης γλώσσας για το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, με
σύμβαση ΙΔΟΧ, η πρώτη για πέντε (5) μήνες, η δεύτερη και η τρίτη θέση για τρεις (3)
μήνες


Μία (1) θέση ΥΕ εργάτης για την καθαριότητα και τη συντήρηση του πάρκου (κούρεμα

γκαζόν- κλαδιών- υδραυλικές εργασίες- μεταφορές υλικών-βαψίματα) για το Άλσος του
Αριστοτέλη στα Στάγειρα, με σύμβαση ΙΔΟΧ για τρείς (3) μήνες
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

 Τρεις (3) θέσεις ΔΕ υπάλληλοι υποδοχής με γνώση ξένης γλώσσας για την Reception, με
σύμβαση ΙΔΟΧ, η μια θέση με διάρκεια για τέσσερις μήνες (4) και οι δύο θέσεις για τρείς
(3) μήνες
 Μία (1) θέση ΥΕ εργάτης καθαριότητας για την καθαριότητα των τουαλετών και των
κοινοχρήστων χώρων στο Camping Ιερισσού για τέσσερις (4) μήνες
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 Μία (1) θέση ΥΕ εργάτης για την απαραίτητη συντήρηση ηλεκτρολογικών -υδραυλικών και
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στο Camping Ιερισσού, κούρεμα γκαζόν-κλαδιών για τρείς
(3) μήνες.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΏΝ

 Μία (1) θέση ΠΕ Κοινωνιολογίας με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφή με την
επικοινωνία

με γνώση δύο ξένων γλωσσών, γνώση Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης με

δυνατότητα μετακινήσεων για την επαφή με συλλόγους, σχολεία, κοινωνικές ομάδες, tour
operators, ξενοδοχεία για την προώθηση της αίθουσας 3d με σύμβαση ΙΔΟΧ για έξι (6)
μήνες.
 Μία (1) θέση ΔΕ υπάλληλος υποδοχής με γνώση χειρισμού Η/Υ, για την Reception, με
σύμβαση ΙΔΟΧ για πέντε (5) μήνες».

Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία των παραπάνω θέσεων εργασίας, έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό έτους 2017 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ. Τα έσοδα της Επιχείρησης είναι
εξασφαλισμένα από το αντίτιμο πελατών. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Επιχείρησης να
προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες για την προκήρυξη των παραπάνω
θέσεων μέσω ΑΣΕΠ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2017
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 10-05-2017
Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

