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ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ    

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ 

Αριθ. Αποφ. 3/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2020 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, 28/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της επιχείρησης στο 

Στόμιο, Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση 

κεκλεισμένων των θυρών το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ύστερα 

από την 52/25-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., 

για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και 

β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων 

μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 

και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 

συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

 

1ο θέμα της ημερήσιας 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 πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γκουντάρας Αντώνιος 1. Αποστολίδου Μαρία 
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2. Βλούχος Χρήστος  2. Αλή Χαν Μαρία 

3. Χιώτης Ιωάννης 3. Ζιώγας Ρίζος 

4. Γιάνναρος Γιώργος 4. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

5. Ολύμπιος Αθανάσιος  

  

 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: 
 

Το δημοτικό Camping Στομίου έχει υποστεί αρκετές απώλειες αφού στην προ-

πανδημίας εποχή, τέτοια περίοδο βρίσκονταν πάντα σε λειτουργία.  

Καθημερινά δεν είναι λίγες οι κλήσεις που δεχόμαστε από ανθρώπους που έχουν 

επιλέξει να κάνουν διακοπές με αυτοκινούμενο και μας ρωτάνε πότε θα ανοίξουμε.   

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για την επαναλειτουργία των τουριστικών 

καταλυμάτων, είναι η 1η Ιουνίου για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και τις 

κατασκηνώσεις.  

Μετά την άρση των μέτρων για τον covid - 19 όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένου και της δικής μας, θα πρέπει να λειτουργήσουν με βάσει υγειονομικά 

πρωτόκολλα, τα οποία δημοσίευσε τις τελευταίες μέρες το υπουργείου Τουρισμού. Τα μέτρα 

αυτά αφορούν σύνταξη σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού COVID-19, επάρκεια 

και ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας, ενημέρωση των πελατών για την υποχρέωση 

εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19, μέτρα για την μείωση της 

εξάπλωσης: χρήση μέσων ατομικής προστασίας, ατομική υγιεινή, κοινωνική απόσταση, 

αναφορά παραβάσεων, αποφυγή συναλλαγών δια ζώσης, απολύμανση κοινόχρηστου 

εξοπλισμού και επιφανειών, αποστάσεις μεταξύ των κατασκηνωτικών μέσων.  

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να λειτουργήσει το camping χωρίς την τήρηση 

των απαιτούμενων μέτρων που είναι απαραίτητα και για την ασφάλεια των κατασκηνωτών 

μας αλλά και του προσωπικού που πρόκειται να εργαστεί. Είμαστε σε αναμονή της έκδοσης 
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του ΦΕΚ για τα οριστικά μέτρα για να αποφασιστεί το πότε ακριβώς θα επαναλειτουργήσει η 

εταιρεία μας.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω λοιπόν, προτείνεται για τη φετινή σεζόν την 

αύξηση των θέσεων εργασίας στην καθαριότητα.  

Συνολικά προτείνεται η πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

διάρκειας ενός, 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 

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., καθώς και το προσωπικό του 
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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. 

  

Με βάση τα ανωτέρω και για τη λειτουργία του δημοτικού camping Στομίου για το 

έτος 2020 προτείνω την πρόσληψη συνολικά δώδεκα ατόμων με σύμβαση μίσθωσης 

εργασίας διάρκειας ενός, δύο και τριών μηνών με τις εξής ειδικότητες: 
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  α. Υπάλληλος γραφείου 

- Τρία (3) άτομα ΔΕ: 

 3 άτομα για 3 μήνες  
 

Ο 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 επιτρεπόμενων ορίων, 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 

- Πέντε (5) άτομα ΥΕ  

 Τέσσερα (4) άτομα ΥΕ για 3 μήνες 

 Ένα (1) άτομο ΥΕ για 2 μήνες 

  Ο 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 

• 2 άτομο για 3 μήνες 

  Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων είναι για 

την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού camping – εργασίες εκτός 

κτιριακών εγκαταστάσεων (μάζεμα φύλλων, σκούπισμα δρόμων κλπ)  

 

 

δ. Νυχτοφύλακας 
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- Δύο (2) άτομα ΥΕ 

• Ένα (1) άτομο για 3 μήνες 

• Ένα (1) άτομο για 1 μήνα 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη αυτή 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). 

 

 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 ΑΕ 
 

 και έπειτα από διαλογικά συζήτηση: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την πρόσληψη συνολικά δώδεκα ατόμων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας 

ενός, δύο και τριών μηνών με τις εξής ειδικότητες: 

  

  α. Υπάλληλος γραφείου 

- Τρία (3) άτομα ΔΕ: 

 3 άτομα για 3 μήνες  

β. Εργάτες καθαριότητας 

- Πέντε (5) άτομα ΥΕ  

 Τέσσερα (4) άτομα ΥΕ για 3 μήνες 

 Ένα (1) άτομο ΥΕ για 2 μήνες 

γ.  Εργάτες γενικών καθηκόντων 

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

δ. Νυχτοφύλακας 

- Δύο (2) άτομα ΥΕ 

• Ένα (1) άτομο για 3 μήνες 

• Ένα (1) άτομο για 1 μήνα 

 

2. Η απασχόληση θα είναι διάρκειας ενός, 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 στο site της ιστοσελίδας της 

δημοτικής εταιρείας www.campingstomio.gr και καθώς και στο δημοτικό κατάστημα 

Στομίου επί πέντε ημέρες.  

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3/2020. 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ   ΜΕΛΗ  
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  Πρόεδρος 

 
 
 

  Γκουντάρας Αντώνιος 

http://www.campingstomio.gr/
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