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Αριθ. Αποφ. 143/2016 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  10/2016  της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Πρόσληψη 

προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 ή  

κατ’ εξαίρεση 3 μήνες για  την λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου 

Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας». 

 
Σήμερα,   Παρασκευή    13   Μαΐου   2016 και ώρα 13:00 μ.μ.  στην έδρα 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Κασσάνδρας στην Καλλιθέα,  συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Κασσάνδρας,  ύστερα από την 10/09-05-2016  πρόσκληση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με 

το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος 

Β’),  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

27. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Πρόσληψη προσωπικού 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 ή  κατ’ εξαίρεση 3 μήνες για  την λειτουργία 

του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα   (11) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Επτά  (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

2. ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  
3. ΣΚΕΝΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  
6. ΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
7. ΚΑΪΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης 

Τουπλικιώτη Ιφιγένεια. 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 27o  θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής: 

Η πρώην Δημοτική  Επιχείρηση Λουτρών Αγίας Παρασκευής (Δ.Ε.Λ.Α.Π.)  η 

οποία συγχωνεύτηκε σύμφωνα με  το άρθρο 109 του Ν.3852/2010 με τις άλλες 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου Κασσάνδρας και προέκυψε η Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) λειτουργούσε με έκτακτο προσωπικό 

που   εξαιτίας της αναστολής διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν 

μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της  με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 

μέσω ΑΣΕΠ. 

        Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

του Υδροθεραπευτηρίου  Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας, σε 

προσωπικό  προχώρησε εγκαίρως σε αίτημα για τον προγραμματισμό προσλήψεων 

προσωπικού του έτους 2016, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της 

δαπάνης από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών. 

    Λόγω όμως του ότι εκκρεμεί η έγκριση για την πρόσληψη του προσωπικού  που 

ζητήθηκε μέσω του ετήσιου προγραμματισμού,  και ήδη έχει ξεκινήσει η 

Τουριστική περίοδος και η επισκεψιμότητα στο υδροθεραπευτήριο είναι πολύ 

μεγάλη  απαιτείται η στελέχωσή της με έκτακτο προσωπικό για την αντιμετώπιση 

πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας και της ναυαγοσωστικής 

κάλυψης στις πισίνες του υδροθεραπευτηρίου για την ασφάλεια των λουομένων.  

Σύμφωνα με το Αρθρο 6  παρ.  υπ΄αρ. 9833 απόφασης υπουργού Τουρισμού για 

τη νόμιμη λειτουργία των υδροθεραπευτηρίων « Η τάξη και η καθαριότητα σε 

όλους ανεξαιρέτως  τους χώρους πρέπει να είναι άψογη. Όλοι οι χώροι πρέπει να 

πληρούν τους όρους υγιεινής (φυσικός φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός κ.λπ.) και 

ασφάλειας». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 21 της  με αριθμό 

87/αρ.Γ1)443-24/01/73 υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι καθ΄όλη την διάρκεια 

λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να υπάρχει προσωπικό εποπτείας 

των κολυμβητών δηλαδή Ναυαγοσώστες.  

Για τους λόγους αυτούς προτείνω την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων 

με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο μήνες ή κατ’ εξαίρεση 3 μήνες.  

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. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας 
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που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη 

ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 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 άρθρου 20 παρ. 

4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄)»- δηλαδή με το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται με δίμηνη ή κατ’ εξαίρεση τρίμηνη  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 ή κατ’ 

εξαίρεση 3 μήνες δεν απαιτείται η έγκριση του Γ.Γ. της Περιφέρειας. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών (άρθρο 17), η 

επιχείρηση μπορεί να απασχολεί εποχιακό προσωπικό για την αντιμετώπιση 

εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών.  Επίσης σύμφωνα με 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 
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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. 

Προτείνω την πρόσληψη συνολικά Τεσσάρων  (4) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης 

εργασίας διάρκειας δύο μηνών ή κατ’ εξαίρεση 3 μήνες με τις ειδικότητες 

Α) Δύο (2) Καθαριστές/τριες ΥΕ 

Β) Δύο (2) Ναυαγοσώστες ΔΕ   

 

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 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 δημιουργήθηκαν  

 

και έπειτα από διαλογικά συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά Τεσσάρων  (4) ατόμων για την κάλυψη 

εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στο Υδροθεραπευτήριο Λουτρών 

Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα: 

 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1 Καθαριστές/τριες ΥΕ Δύο (2) Δύο (2) μήνες 
2 Ναυαγοσώστες ΔΕ   

 

Δύο (2) Τρεις (3) μήνες 

2. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους   Κ.Α.  6031 & Κ.Α. 6043 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 του σκέλους των εξόδων της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας. 

3. Η μισθοδοσία  τους  θα είναι σύμφωνη με το νέο μισθολόγιο ν. 4354/2015. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κουκουβίνο Χαρίλαο  στην πρόσληψη 

των ανωτέρω με απόφασή του, έπειτα από την ανάρτηση ανακοίνωσης στον 

πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, επί πέντε ημέρες.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  143/2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ   ΜΕΛΗ  
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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