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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5/2016 Δ.Σ. της Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.  

 

     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  10/2016 

 

     Στο Παλαίκαστρο και στο γραφείο της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής 

Εταιρείας Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.), σήμερα  Πέμπτη 26 Μαΐου του έτους 2016 και ώρα 

19:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό της Συμβούλιο. 

    Τη συνεδρίαση συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών του Δ.Σ. παρευρέθηκαν και τα  

9 μέλη του Δ.Σ. δηλαδή βρέθηκαν: 

 

                      Παρόντες                                                              Απόντες 

1. Φουντοραδάκης Εμμανουήλ   

2. Αγγελετόπουλος Δημήτρης                                             Κανείς           

3. Καπελάκης Μιχαήλ                                                  

4. Κεκερίδης Κωνσταντίνος 

5. Παπαδάκης Εμμανουήλ 

6. Ξυπολιτάκης Γεώργιος 

7.  Κουνελάκη Ειρήνη 

8. Τσιμητάκη Μαρία  

9. Χατζηνάκης Ιωάννης 

  

…άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

  Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος της ΛΕΥΚΗ Α.Ε. Μιχάλης Ρεμουντάκης 

για την τήρηση των Πρακτικών. 
 

θέμα 1
ο 

             << - Πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση  ΙΔΟΧ. - >> 

                                                                          

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανάφερε:  

Με την υπ’ αριθμό 6/2016 απόφασή του, το Δ.Σ. είχε προβεί στον έγκαιρο 

προγραμματισμό των προσλήψεων του εποχικού προσωπικού για το έτος 2016 που έχει 

ανάγκη η επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα και 

προσοδοφόρα και οι οποίες εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο  Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης έστω και με καθυστέρηση αφού η τουριστική περίοδος έχει 

αρχίσει. 

Θα πρέπει η εταιρεία μας να προβεί σε προσλήψεις για να μπορέσει να λειτουργήσουν η 

καντίνα και η εκμίσθωση των ξαπλώστρων στην παραλία στο Βάι για να μην έχει απώλεια 

κερδών, αλλά να γίνουν και προσλήψεις και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες μας. 

Μπορούμε λοιπόν να προσλάβουμε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου τεσσάρων ατόμων σύμφωνα με την με την αριθμό Α.Π. οικ.17979/24-

05-2016 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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  Προτείνω λοιπόν να μην προχωρήσουμε στις προσλήψεις όλων των θέσεων που μας έχει 

εγκρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την παραπάνω απόφασή του, για το λόγο 

ότι η τουριστική περίοδος έχει αρχίσει και μέχρι να γίνει η προκήρυξη και να γίνουν οι 

προσλήψεις θα περάσει κι άλλο χρονικό διάστημα και δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη για 

την πρόσληψη όλων των ατόμων.  Συγκεκριμένα προτείνω να προσλάβουμε το παρακάτω 

προσωπικό: 

Υπάλληλοι Αναψυκτηρίου, κατηγορίας Δ.Ε. τρία (3) άτομα για τέσσερεις (4) μήνες 

έκαστος, Προσωπικό Παραλίας, κατηγορίας Δ.Ε. τρία (3) άτομα για τέσσερεις (4) μήνες 

έκαστος, Ναυαγοσώστης κατηγορίας Δ.Ε. ένα (1) άτομο για 3 μήνες, Υπάλληλος Γραφείου 

Δ.Ε. ένα (1) άτομο για 4 μήνες και Χειριστής Μηχανημάτων Δ.Ε. ένα (1) άτομο για 5 

μήνες.  

 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 

1. την εισήγηση του Προέδρου,  

2. την 17979/24-05-2016  έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, και 

3. τις ανάγκες πρόσληψης προσωπικού  για να μην υπάρχει οικονομική        

     ζημία για την εταιρεία μας το έτος 2016, 

  

Αποφασίζει        ομόφωνα 

 

1. Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη εννέα  (9) ατόμων  με 

σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ως ακολούθως:        

                                

α) Υπάλληλοι Αναψυκτηρίου, κατηγορίας Δ.Ε.  τρία (3) άτομα, για 4 μήνες έκαστος.    

β) Προσωπικό παραλίας,  κατηγορίας Δ.Ε. .  τρία (3) άτομα,  για 4 μήνες έκαστος. 

γ) Ναυαγοσώστης κατηγορίας Δ.Ε. ένα (1) άτομο, για 3 μήνες. 

δ) Υπάλληλος Γραφείου Δ.Ε. ένα (1) άτομο, για 4 μήνες. 

Ε) Χειριστής Μηχανημάτων Δ.Ε. ένα (1) άτομο, για 5 μήνες. 

 

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στην προώθηση της παρούσας στις 

αρμόδιες υπηρεσίες προς έγκριση και στη συνέχεια στη σύνταξη και 

δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης. 

 

3. Για την επιλογή των επιτυχόντων, θα ισχύσουν τα κριτήρια που ισχύουν και για τις 

ανακοινώσεις Ι.Δ.Ο.Χ. που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ  
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Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και  υπογράφεται ως ακολούθως: 

        

    Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη 

                                                                                                                           

 

 

                                                                           Αγγελετόπουλος   Δημήτριος                                          

Φουντοραδάκης Εμμανουήλ 

                          Καπελλάκης   Μιχαήλ   

    

                   Κεκκερίδης Κωνσταντίνος                                     

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό                          

          Παπαπδάκης   Εμμανουήλ 

 

                       Ξυπολιτάκης Γεώργιος 

Φουντοραδάκης Εμμανουήλ 

                                                                           Κουνελάκη   Ειρήνη  

Παλαίκαστρο  26-05-2016 

                            Τσιμητάκη Μαρία     

 

          Χατζηνάκης Ιωάννης 
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