
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ. Αποφ. 5  3  /201  8  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη  έκτακτου  προσωπικού  για  ανάγκες  του  δημοτικού  κάμπινγκ 

Στομίου.

Σήμερα, 11/4/2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της επιχείρησης στο Στόμιο, Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  ύστερα  από  την  168/3-4-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:
 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες του δημοτικού κάμπινγκ Στομίου.Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)  μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ1. Γκουντάρας Αντώνιος 1. Τζουβάρας Δημήτριος2. Αγγελακόπουλος Ρίζος       2.    Αποστολίδου Μαρία3. Σαμαράς Νικόλαος 3.    Ντάγκας Νικόλαος4. Βαζάκας Απόστολος5. Ολύμπιος Αθανάσιος6. Χιώτης Ιωάννης
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο κ. Γκουντάρας Αντώνιος .Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Κρανιώτη Καλλιόπη. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε:
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Με την υπ’ αριθμ. 48/2018  απόφαση διοικητικού συμβουλίου η αρμόδια υπηρεσία της δημοτικής επιχείρησή μας,  σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3449/5-2-2018, συνέταξε τους σχετικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2018,  στην  οικεία  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους. Εφόσον δεν έχουμε λάβει ακόμη έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο και λαμβάνοντας υπόψη  τη  δυσκολία  λειτουργίας  που  αντιμετωπίζει  το  δημοτικό  camping,  καθώς  η  σεζόν λειτουργίας του άρχεται για το έτος 2018 την 28η Απριλίου, προτείνω την πρόσληψη συνολικά 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο και τριών μηνών. Οι  κατηγορίες  προσωπικού  που  εξαιρούνται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  2190/1994,  αναφέρονται στο άρθρο 14, παρ. 2 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει. Στην περίπτωση ιε (άρθρο 1 ν. 3812/09) αναφέρεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών ΑΣΕΠ:"ιε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου  γίνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  21  του  ν.  2190/1994.  Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.  Ο φορέας που διενεργεί την  πρόσληψη  αποστέλλει  τον  πίνακα  των  προσληπτέων  στο  ΑΣΕΠ,  καθώς  και  όλους  τους πίνακες  προσληπτέων  κάθε  έτους,  το  αργότερο  μέχρι  την  31η  Ιανουαρίου  του  επόμενου έτους.  Το  ΑΣΕΠ  διενεργεί  έλεγχο  για  τη  συνδρομή  των  όρων  πρόσληψης  της  παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997."
Επίσης στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α  14196/4-4-2003 ορίζεται ότι για  την έναρξη της  διαδικασίας  οποιασδήποτε  πρόσληψης,  απαιτείται  η  έγκριση  του  Γ.Γ.  της  οικείας Περιφέρειας.  Συνεπώς  και  για  τις  κατηγορίες  προσωπικού  που  εξαιρούνται  από  τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, απαιτείται η έγκριση των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/06.Όμως, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 ., ΦΕΚ-125 Α’ ορίζεται ότι : «Στις εξαιρέσεις της 55/98 ΠΥΣ, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό που  προσλαμβάνεται  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  κάλυψη 
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αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.,  καθώς και  το προσωπικό  του άρθρου  20  παρ.  4  του  Ν.  2738/1999 (ΦΕΚ  180  Α΄)»-  δηλαδή  με  το  προσωπικό  που προσλαμβάνεται με δίμηνη απασχόληση.Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 4 της ΠΥΣ 33/06, από την αναστολή εξαιρείται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ΠΥΣ 33/06, και η πρόσληψη προσωπικού που έχει εξαιρεθεί ρητά με ειδική διάταξη νόμου από τη διαδικασία της προϊσχύουσας  ΠΥΣ 55/98 ή της ΠΥΣ 236/94. Συνεπώς για την πρόσληψη προσωπικού μέχρι δύο μήνες  δεν απαιτείται η έγκριση του Γ.Γ. της Περιφέρειας.Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών, η επιχείρηση μπορεί να απασχολεί εποχιακό  προσωπικό  για  την  αντιμετώπιση  εποχιακών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών.   Επίσης σύμφωνα με την περιπτ.  α  της   παρ 3  του άρθρου 3  της  ΥΑ 25027/84  {ή  την  Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ  43254/31.07.2007  (ΦΕΚ  1492/17.08.2007  τεύχος  Β’)  άρθρο  6  παρ  3  για  τις κοινωφελείς επιχειρήσεις}, το διοικητικό συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για το διορισμό και τις απολύσεις του προσωπικού. Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 3 της ΥΑ  25027/84   για  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  της  επιχείρησης  μπορεί  το  Διοικ. Συμβούλιο  να  αναθέτει  με  απόφασή  του  την  άσκηση  του  συνόλου  ή  μέρους  των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β’, γ’ ε’ και ζ’ της παρ. 3, αυτού του άρθρου στον πρόεδρο  και  σε  άλλα  όργανα  της  επιχείρησης,  στο  Δ/ντή  και  τους  υπεύθυνους  των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.Με την Α.Π. οικ.27404/31-7-2015 εγκύκλιό του ΥΠ.ΕΣ, με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του ν.4325/2015 δόθηκε δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης  έως τρεις μήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, 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 όπως ισχύει. Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-8-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του ν.4350/2015, με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη αυτή, στο ανωτέρω προσωπικό προστέθηκε και το προσωπικό των  δημοτικών κατασκηνώσεων. Έτσι, εφόσον η ανάγκη απασχόλησης του προσωπικού αυτού  δεν  ξεπερνά  τους  τρεις  μήνες,  θα  προσλαμβάνεται  χωρίς  την  έγκριση  της 

Επιτροπής της ΠΥΣ.
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Με βάση τα ανωτέρω και για τη λειτουργία του δημοτικού camping Στομίου για το έτος 2018 προτείνω την πρόσληψη συνολικά  έντεκα     ατόμων   με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο και τριών μηνών με τις εξής ειδικότητες:
 α. Υπάλληλος γραφείου

- Τέσσερα (4)   άτομα ΔΕ:

• 3 άτομα για 3 μήνες 

• 1 άτομο για 2 μήνεςΟ λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι για 
 τον έλεγχο της πύλης του δημοτικού κάμπινγκ (είσοδος – έξοδος) από τις 7:00 έως τις 23:00 - 7 ημέρες την εβδομάδα, 
 τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων λειτουργίας του  camping (τοποθέτηση 

σκηνών  –  τροχόσπιτων  εντός  των  ορίων  των  θέσεων,  ώρες  κοινής  ησυχίας,  

έλεγχος κανόνων καθαριότητας κλπ) 

 τον έλεγχο αριθμού ατόμων σε κάθε θέση (σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του  

δημοτικού camping)

 την  καταχώρηση  των  στοιχείων  των  κατασκηνωτών  σε  ηλεκτρονική  βάση δεδομένων
 την είσπραξη χρημάτων καθώς και την έκδοση παραστατικών τιμολόγησης – είσπραξης. 

β. Εργάτες καθαριότητας

- Τρεις (3)   άτομα ΥΕ για 3 μήνεςΟ λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων είναι για την καθαριότητα του δημοτικού κάμπινγκ εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων (wc – ντουζ - χώροι πλυσίματος σκευών -χώροι πλυσίματος ρούχων). 
γ.  Εργάτες γενικών καθηκόντων

- Δύο (2)   άτομα ΥΕ

• 1 άτομο για 3 μήνες

• 1 άτομο για 2 μήνεςΟ λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων είναι για την καθαριότητα – εργασίες του δημοτικό κάμπινγκ εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων (μάζεμα φύλλων, σκούπισμα δρόμων κλπ) 
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δ. Νυχτοφύλακας

- Δύο (2)   άτομα ΥΕ

• Ένα (1) άτομο για 3 μήνες

• Ένα (1) άτομο για 2 μήνεςΟ λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του νυχτοφύλακα είναι η φύλαξη του χώρου του δημοτικού camping τις νυχτερινές ώρες για την ασφάλεια των κατασκηνωτών, ο έλεγχος της πύλης (είσοδος – έξοδος) καθώς και η τήρηση των κανόνων λειτουργίες του (από τις 23:00 έως τις 7:00) για χρονικό διάστημα 5 μηνών.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

1. Τον κανονισμό προσωπικού 
2. Τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών 
3. Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003
5. Τις ΠΥΣ 236/94, 55/98, 33/06 
6. Την  περιπτ.  α  της   παρ 3  και  την  παρ  5  του άρθρου 3   της  ΥΑ 25027/84  {ή  την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) άρθρο 6 παρ 3 για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις}
7. Τις έκτακτες και παροδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει η ΑΕκαι έπειτα από διαλογικά συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την πρόσληψη συνολικά  έντεκα ατόμων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο και τριών μηνών με τις εξής ειδικότητες:
 α. Υπάλληλος γραφείου

- Τέσσερα (4)   άτομα ΔΕ:
• 3 άτομα για 3 μήνες 
• 1 άτομο για 2 μήνες

β. Εργάτες καθαριότητας

- Τρεις (3)   άτομα ΥΕ για 3 μήνες
5

ΑΔΑ: Ω5ΘΙΟΕΕ8-ΗΘ5



γ.  Εργάτες γενικών καθηκόντων

- Δύο (2)   άτομα ΥΕ
• 1 άτομο για 3 μήνες
• 1 άτομο για 2 μήνες

δ. Νυχτοφύλακας

- Δύο (2)   άτομα ΥΕ
• Ένα (1) άτομο για 3 μήνες
• Ένα (1) άτομο για 2 μήνες

2. Η απασχόληση θα είναι διάρκειας δύο και τριών μηνών.
3. Η μισθοδοσία θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας ανά ειδικότητα και τα προσόντα για κάθε ειδικότητα θα είναι σύμφωνα με το ΠΔ 50/01. 
4. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  στην πρόσληψη των ανωτέρω με απόφασή του, έπειτα από την ανάρτηση της εκάστοτε ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, επί πέντε ημέρες. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  53/2018.Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο  Πρόεδρος

  Γκουντάρας Αντώνιος
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