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Τηλέφωνο / Φαξ:    2424022864 
 

Αριθμός Απόφασης :  16/2020 

Θέμα:   Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Σκοπέλου, για το έτος 2020 με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους 
πόρους. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 04/2020 της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00’’, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 
105/21.02.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος), 4. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 
5. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος), 6. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
7. Σπυρίδων Δροσάκης (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Ουδείς 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, 
ότι δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα 
συζητήσει πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 

1. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 11072/18.02.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 
αυτών»  

ΑΔΑ: ΨΩΦΗΟΞΤΑ-ΥΥΜ
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2. Στην παρ. Β ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΟΤΑ α΄& β΄ ΒΑΘΜΟΥ»  του 
ανωτέρω εγγράφου, προβλέπεται  ότι οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών δύναται να 
υποβάλλουν αίτημα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 
προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο παράρτημα 2α, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.  
3. Οι Χερσαίες Ζώνες Λιμένων του νησιού καταλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη γεωγραφική 
έκταση μέσα στην οποία εξυπηρετείται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Σκοπέλου. 
Επιπρόσθετα, κατά την τουριστική – θερινή περίοδο οι εξυπηρετούμενοι υπερδεκαπλασιάζονται 
με συνέπεια να  καθίσταται από δυσχερής έως αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις η 
αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας και ευπρεπισμού των λιμανιών που δέχονται άλλωστε 
ολόκληρο τον όγκο της επιβατικής κίνησης. 
4. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου δεν διαθέτει υπηρεσία καθαριότητας, και οι ανάγκες 
ανεπαρκώς αντιμετωπίζεται με διάφορες προσωρινές λύσεις, όπως με το, επίσης ανεπαρκές, 
προσωπικό καθαριότητας του Δήμου Σκοπέλου καθώς και με χρονοβόρες αναθέσεις σε ιδιώτες.  
5 .  Στον ΟΕΥ της υπηρεσίας προβλέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την 
αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα 
αναφέρονται ανάγκες καθαριότητας, είσπραξης λιμενικών τελών κλπ. Θεωρείται απολύτως 
απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με προέλευση των 
πιστώσεων από ιδίους πόρους, δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ εργατών καθαριότητας, το ένα εκ 
των οποίων θα απασχοληθεί στους λιμένες Σκοπέλου και Αγνώντα και το άλλο στον λιμένα 
Λουτρακίου και στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Ν. Κλήματος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος, αφού επεσήμανε ότι οι πόροι του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης του προσωπικού και το ότι οι 
αντίστοιχες δαπάνες έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων 
οικονομικού έτους 2020, ζήτησε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Προέδρου καθώς και 

 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου (ΦΕΚ Β΄ 
291/07.02.2019), στο άρθρο 8 του οποίου προβλέπονται οι θέσεις ΙΔΟΧ. 

 Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το υπ’ αρ. 11072/18.02.2020  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.   

 Τον  Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων  του 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου.  

 Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου δεν επιχορηγείται από τον  Κρατικό 
Προϋπολογισμό. 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της 
οικείας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για την 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με προέλευση των 
πιστώσεων από ιδίους πόρους ως κατωτέρω: 

 Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών καθαριότητας, με διάρκεια απασχόλησης έξι (6) μήνες,  

ΑΔΑ: ΨΩΦΗΟΞΤΑ-ΥΥΜ
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Η πρόσληψη εποχικού προσωπικού προβλέπεται  στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 291 Β΄/07.02.2019) 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και  συγκεκριμένα στο άρθρο 8 αυτού.  
Β. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έχουν εγγραφεί στους κάτωθι Κ.Α. του 
προϋπολογισμού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, στο σκέλος των δαπανών 
τα εξής: στον  Κ.Α. 10.6041 ποσό 10.000,00 € και στον Κ.Α. 10.6054 ποσό 2.500,00 €.  Ανάλογες 
πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις λήξουν μετά την 31η.12.2020.   
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων. 
Δ. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του 
προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να αποσταλεί στην  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο παράρτημα 2α της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 16 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

             
             ακολουθούν υπογραφές 

            Ακριβές Απόσπασμα 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

            ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΨΩΦΗΟΞΤΑ-ΥΥΜ
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