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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ 
    ΑΡΙΘ.: 4/2021 

Αριθμ. & Ημερομηνία πρόσκλησης: 129/09-03-2021 
Ημερομηνία συνεδρίασης: 10-03-2021, ημέρα: Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο θέματα που υπήρχαν εγγεγραμμένα στην 
ημερήσια διάταξη. 
Η συνεδρίαση διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, τις διατάξεις του 184 του Ν. 
4635/2019, του άρθρου 96 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄ 55/11-3-2020 με τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του”, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄87), αλλά και τα 
διαλαμβανόμενα στις με αριθ.18318/13-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-
11-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής: 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1Ο Ημερήσιας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 6/2021. 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 

κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για την αντιμετώπιση των αναγκών του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού. 

Το Δ.Σ. έπρεπε να πάρει άμεσα απόφαση για:  
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Φορέα, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών στην οποία τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για την αποστολή σχετικών αιτημάτων 

από τους Φορείς στο Υπουργείο μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα: 

1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και το κατεπεί-

γον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18. 

 2.     Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, για πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων, κλάδου ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με κάλυψη 100% της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες (έσοδα προσόρμισης –πρύμνισης παραβολής πλοίων, χρήση λιμένων, 
κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π.), σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.14 του Ν.4071/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017(ΦΕΚ 107/Α/2017), για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην εισήγηση του θέματος. 
3.   Το αίτημα να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο και περαιτέρω 
ενέργειες. 
4.   Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 

4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 2Ο: (2Ο Ημερήσιας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 7/2021. 

Υποβολή σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας 

διοίκησης  2022-2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού. 

Το  Δ.Σ. έπρεπε να πάρει άμεσα απόφαση για:  
Αποστολή τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Φορέα για 
τα έτη 2022 – 2025, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου 
που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό μέχρι τις 17/3/2021. 
Περίληψη:  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα: 

1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και το κατεπεί-

γον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,στις διατάξε-

ις  

2.     Εγκρίνει το  Σχέδιο προσλήψεων  τακτικού προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  

Αμοργού, το οποίο να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών που 

έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του πολυετούς προγραμματισμού Ετών  2022 – 

2025, όπως αυτό παρουσιάστηκε κατά την ανάλυση του θέματος. 

Για όλες τις ανωτέρω αιτούμενες προς πλήρωση τακτικές θέσεις του Φορέα υπάρχουν αντίστοιχες 

κενές οργανικές θέσεις. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ανωτέρω κλάδους - 

ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, λόγω ελλείψεως παντελώς προσωπικού 

στο Φορέα και αντιμετώπισης των λειτουργικών του αναγκών. 

3.   Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 

4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Σε σύνολο επτά (7) μελών : 

Παρόντα μέλη: Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κων/νος, Σίμος Σταμάτιος, Ψακής Ιωάννης, 
Θεολογίτης Μιχαήλ, Παναγάκης Γεώργιος,  Μπονίδης Ανδρέας (Λιμενάρχης). 
Απόντα μέλη:                  --------------------------------- 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α. 
 
 
 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 

 


