
 
Σελίδα 1 από 3 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό µε αριθ. 6/2018 συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

∆ΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 

<<ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ>> 
Ν.Π.∆.∆. 

 

 
 
  

 
 

           
 
 
 
 

Θέµα: Έγκριση προσλήψεων  προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας 

οχτώ (8) µηνών  για το Σπήλαιο Περάµατος 

Αριθµός Απόφασης :   45/2018 

                                 
Στο Πέραµα και στα Γραφεία του Σπηλαίου σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου 

του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π. µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σπηλαίου Περάµατος Ιωαννίνων µετά από την αριθ. 

366/23-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 

επιδόθηκε σε καθένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο  

67   του Ν. 3852/2010. 

 

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

9 µελών παραβρέθηκαν  7, ήτοι: 

               Παρόντες                                     Απόντες 
 
1. Σαρακατσάνος Νικόλαος   (Πρόεδρος)      1. Κολόκας Παντελής 

2. Γκόγκος Κων/νος                                        2. Μπέκα Βασιλική                                     

3. Γκέκας Κων/νος   

4. Κοσµάς Βασίλειος                                           

5. Ευαγγέλου Ευάγγελος 

6. Ζιάκας Κ. Σωτήριος                  Αν και κλήθηκαν νόµιµα δεν προσήλθαν 

7. Γκόγκος Στεφ. Κων/νος 

 
 

        Στην συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και ο υπάλληλος του Σπηλαίου Κάκος 

Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών  
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Ο  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Σαρακατσάνος Νικόλαος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και   εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε 

τα εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι όπως  γνωρίζετε στις 21-5-2018 λήγει η θητεία  του 

εποχικού προσωπικού που εργάζεται σήµερα στο Σπήλαιο και  σας καλώ µε την 

παρούσα  όπως  προβούµε  στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση 

ορισµένου χρόνου  για το χρονικό διάστηµα 22-5-2018έως 21-5-2019.  H υπηρεσία µας  

είχε προβεί σε  όλες τις  ενέργειες προγραµµατισµού πρόσληψης εποχικού προσωπικού  

η οποίες  εγκρίθηκαν µε την αριθ. 8664/22-3-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών (Α∆Α ΨΕΡΦ465ΧΘ7-872), 

που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις  του αρθ. 48  του ν. 4325/2015 . Ύστερα  από 

τα ανωτέρω  προτείνω    το σώµα  όπως  εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού 

ορισµένου διάρκειας  οχτώ (8) µηνών οι οποίοι από 22/5/2018  πρέπει να αναλάβουν 

Υπηρεσία.  

Επίσης λαµβάνοντας υπόψη την εξασφαλισµένη πίστωση των αποδοχών  του 

προσωπικού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2018 για  την κάλυψη 

των αναγκών για τη λειτουργία του Σπηλαίου µετά τη λήξη της σύµβασης στις 21-5-2018 

των ήδη υπηρετούντων, προτείνω να προσλάβουµε εποχικό προσωπικό ορισµένου 

χρόνου, επτά (07) ατόµων των ειδικοτήτων: 

 

α) Πέντε (05) οδηγούς επισκεπτών Σπηλαίου ∆.Ε. χρονικής διάρκειας οχτώ (08) 

µηνών. 

β) Έναν (01) επιµελητή εισπράξεων ∆.Ε. χρονικής διάρκειας οχτώ (08) µηνών. 

γ) Έναν (01) οδηγό τουριστικού τρένου ∆.Ε. χρονικής διάρκειας οχτώ (08) µηνών.  

 

Η διαδικασία πρόσληψης, τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια, θα 

γίνουν σύµφωνα µε ανακοίνωση που θα βγει από το Σπήλαιο Περάµατος σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα του Ν. 2190/1994 όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα µετά από 

έγκριση του ΑΣΕΠ και κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

 Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

από την οποία προκύπτει ότι συµφωνούν µε την εισήγηση του Προέδρου  όλα  τα µέλη. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις  του  Ν. 3861/2010 <<Ενίσχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

ΑΔΑ: 6187ΟΛΤ5-Φ0Φ



 
Σελίδα 3 από 3 

 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια->>,  τις σχετικές  

διατάξεις  του αρθ. 72 του  Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του αρθ. 158  του Ν.  3463/2006, 

τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και την αριθ. 8664/22-3-2018  έγκριση 

από το Υπουργείο Εσωτερικών  & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης την  ανάγκη πρόσληψης  

εποχικού προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του Σπηλαίου . 

 
Αποφασίζει (Οµόφωνα) 

 
1. Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισµένου χρόνου επτά  (07) ατόµων, 

διάρκειας οχτώ (8) µηνών  των παρακάτω  ειδικοτήτων:  

 

α) Πέντε (05) οδηγούς επισκεπτών Σπηλαίου ∆. Ε. . 

β) Έναν (01) επιµελητή εισπράξεων ∆. Ε. . 

γ) Έναν (01) οδηγό τουριστικού τρένου ∆. Ε. . 

 

2. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του              

Ν. 2190/94 όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αυτού. 

 

 Το Σπήλαιο Περάµατος διατηρεί το δικαίωµα, ενόψει και των περιορισµών που 

θέτει η σχετική διάταξη του Νόµου, να επιλέξει και να προσλάβει όσους από τους 

αιτούντες καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες λειτουργίας του Σπηλαίου. 

 
Αντίγραφο της   παρούσας απόφασης  να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο  

∆ΙΑΥΓΕΙΑ  µε βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  45/2018 

 
Αφού  τελείωσε  η συνεδρίαση  συντάσσεται το παρόν  πρακτικό  και 

υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆. Σ. 
            Σπηλαίου 
 
        ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
        Ακριβές  αντίγραφο  

     Ο Πρόεδρος του ∆. Σ.                                        ο Αρµόδιος Υπάλληλος 

          Σπηλαίου                                                              Γεώργιος Κάκος 

 

                  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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