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                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 54/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 04/04/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 07/2022 από 04/04/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 04η του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 07/31-03-2022 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, 
βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη 
ήταν: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κτενάς Μιχαήλ 
4. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
2. Μονογυιού Άννα 
3. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Περί της προσλήψεως Τακτικού Προσωπικού, για τη στελέχωση του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2022 
  
      Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και παρουσίασε στο Σώμα το με αρ. πρωτ. 20728/30-03-2022 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας ζητείτε να καθορίσουμε τα 
απαραίτητα προσόντα (κύρια και πρόσθετα) για την πλήρωση της μίας μόνιμης 
θέσης ΠΕ Οικονομικού που μας εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 55954/19-11-2021 
έγγραφο του. 
Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο  η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη 
διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ 
νέας προκήρυξης, με πλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου 
διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.  
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Ποιο συγκεκριμένα  με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του ν.4765/2021 (Α’ 6) 
προβλέπεται ότι η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και των 
νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 … είναι δυνατό να πραγματοποιείται 
μετά από αίτημα του φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων 
προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς 
κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα. 
Με την ενεργοποίηση των προαναφερθέντων διατάξεων επισπεύδεται η διαδικασία 
πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 
γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως από κάθε φορέα και να καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια προς εντοπισμό των εν λόγω θέσεων σύμφωνα με τις 
οδηγίες της εγκυκλίου και λήψη απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο για 
υποβολή σχετικού αιτήματος. 

Ο Πρόεδρος προτείνει την πλήρωση της θέσης με νέα προκήρυξη καθώς τα 
πρόσθετα προσόντα που προτείνει για την θέση δεν τα έχει καμία θέση ΠΕ 
Οικονομικού της 13Κ/2021. 

Προτείνει λοιπόν για την θέση ΠΕ Οικονομικού οι υποψήφιοι να διαθέτουν: 
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επιστήμης ή 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής. 
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(από το 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής. 
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε 
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης.  Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
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Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 
υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου,  
Γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,   
Δ) Άδεια λογιστή Α' τάξης, 
 
Προτείνεται λοιπόν να καλυφθεί η κάτωθι θέση με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού 
με τη διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

2022 

2. 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑ  

4. ΦΟΡΕΑΣ 5. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ 6. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΓΚΡ.22_743 Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ 141322033543 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1261515735 

7. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 
8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 
9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

10. ΚΛΑΔΟΣ 

10 Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΛΑΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
(επεξεργασία Δνση 

Προσωπικού Τ.Α - Τμήμα 
Παρακολούθησης & 

Επεξεργασίας Στοιχείων 
Προσωπικού Τ.Α) 

11. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μόνιμος ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 
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26. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  / ΙΑΤΡΟΥ / 

ΤΕΧΝΙΤΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΥ                           

Συμπληρώνετε μόνο εάν δεν 

καταχωρήσατε κωδ. θέσης της 

13Κ/2021 στη στήλη 18 

(πλήρωση θέσης από 

επιλαχόντα), Σε αυτήν την 

περίπτωση, συμπληρώνετε την 

ειδκότητα σύμφωνα με την 

εξειδίκευση του κλάδου που 

27. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                                       

Συμπληρώνετε μόνο εφόσον 

έχουν καθοριστεί από το 

αρμόδιο όργανο & δεν έχετε 

καταχωρήσει κωδ. θέσης της 

προκήρυξης 13Κ/2021 στη στήλη 

18 (πλήρωση θέσης από 

επιλαχόντα)

28. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ   -  Το 

πεδίο συμπληρώνεται μόνο 

από τις Περιφέρειες. Στους 

υπόλοιπους φορείς είναι 

προσυμπληρωμένο

29. ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 

ΘΕΣΗΣ Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο 

από τις Περιφέρειες. Στους 

υπόλοιπους φορείς είναι 

προσυμπληρωμένο

Α) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα

αντικείμενα: (α) επεξεργασίας

κειμένων, (β) υπολογιστικών

φύλλων, (γ) υπηρεσιών

διαδικτύου,                                                                                               

Β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής,                                                      

Γ) Άδεια λογιστή Α' τάξης.

Π.Ε ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΔΑ: 6ΥΑΨΟΡ0Ρ-ΔΝΔ



Ορθή 2 

 5 

Η συγκεκριμένη θέση είναι για την στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δ.Λ.Τ.Μ και στις αρμοδιότητες του υπαλλήλου είναι να παρακολουθεί τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση κονδυλίων, δαπανών, εσόδων, περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. Να εκτιμά τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων 
που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα και παρακολουθεί την εξέλιξη των 
δημοσιονομικών μεγεθών. Να ενισχύει τις σχέσεις συνεργασίας με τις οικονομικές 
Υπηρεσίες, μέσω καθορισμού και επικύρωσης διαχειριστικών πράξεων που αφορούν 
τις εν λόγω Υπηρεσίες και διατύπωσης απαιτήσεων για επιστροφή κονδυλίων. Να 
καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο εισηγείται ο Πρόεδρος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο μέσα στις προθεσμίες του Δ.Κ.Κ. 
Να παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εισηγείται τυχόν 
αναμόρφωσή του.  
Να τηρεί φάκελο για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου που περιέχει 
όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα. Διαχειρίζεται τα 
πάσης φύσεως υλικά όλων των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ. Τηρεί βιβλίο αποθήκης, 
παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού, και μεριμνά για την εκποίηση ή 
καταστροφή αχρήστων υλικών, μετά από απόφαση οικείων επιτροπών. 
Να εισηγείται και διεκπεραιώνει την διαδικασία για την μίσθωση ή εκμίσθωση 
ακινήτων. 
Να επιμελείται την εκκαθάριση και εντολή πληρωμών κάθε δαπάνης, αφού ελεγχθεί 
η νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και διενεργεί κάθε είδους 
λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία. 
Να εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής κάθε δαπάνης, τις μισθοδοτικές 
καταστάσεις προσωπικού και τηρεί μισθολογικά αρχεία πάσης φύσεως προσωπικού. 
Να μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Νομικού Προσώπου. Καταρτίζει σε 
συνεργασία με το Ταμείο τον απολογισμό Εσόδων –Εξόδων. 
Να συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε προμήθειες και διεξάγει τις 
από τον νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την πραγματοποίησή τους. Να 
χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση των χώρων 
δικαιοδοσίας και μέσων που ανήκουν στο ΝΠΔΔ , καθώς και για την παροχή 
υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους, και βεβαιώνει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Να 
εκτελεί ακόμα και κάθε πρόσθετη εργασία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το 
Δ.Σ. ή από διάταξη νόμου, που δεν έχει προβλεφθεί παραπάνω και δεν ανήκει στην 
αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας. Η Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία, τελεί υπό την 
άμεση εποπτεία των αρμοδίων οργάνων του ΝΠΔΔ. Διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία 
αυτού, με προσωπική ευθύνη του Ταμεία και των εισπρακτικών οργάνων. Με 
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. ανατίθενται τα καθήκοντα ταμία και εισπρακτόρων 
σε υπαλλήλους του ΝΠΔΔ.  
Καθήκοντα και αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής είναι: 
Η διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμιακών προγραμμάτων με την συνεχή 
παρακολούθηση των υποχρεώσεων και αναμενόμενων εισπράξεων. 
Η παραλαβή των Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των 
πληρωμών προς τους δικαιούχους, 
μετά από έλεγχο των απαιτουμένων από την Νομοθεσία δικαιολογητικών καθώς και 
των επιπρόσθετων, που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να προσκομίζουν [ φορολογική, 
ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.]. 
Η καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και διαδικασίες. 
Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
Η διενέργεια εισπράξεων οφειλών, έκδοση αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης και 
σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. 
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Η παρακολούθηση της εξόφλησης των υποχρεώσεων των οφειλετών, και ενημέρωση 
του γραφείου Εσόδων –Εξόδων για τις καθυστερούμενες οφειλές. 
Η κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή καθώς και πληρωθέντων 
εξόδων. 
Η παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων 
οφειλομένων στο ΝΠΔΔ ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Έκδοση και μέριμνα για 
την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. 
Η αρχική ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη όπου 
αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά 
κατά κατηγορία προσόδου. 
Η τήρηση των διαδικασιών, αρχείων και γενικά λογαριασμών του λογιστικού 
συστήματος του ΝΠΔΔ που 
αφορούν τα εισπρακτέα και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαδικασίες. 
Η κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων. 
Η τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του ΝΠΔΔ. 
Η διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις Τράπεζες. 
Η τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που 
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του ΝΠΔΔ. 
Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες – Ελεγκτικές υπηρεσίες 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που εκάστοτε ισχύουν. 
Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον Οργανισμό αυτό, 
εφόσον δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου. 
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Την με αρ. πρωτ. οικ.731/04-04-2022 βεβαίωση για την ύπαρξη πιστώσεων 

στον Π/Υ του Δ.Λ.Τ.Μ. 
3. Την με αρ. πρωτ. οικ.732/04-04-2022 βεβαίωση ότι η θέση προβλέπεται 

στον Ο.Ε.Υ. και είναι κενή.  
4. Το Π.Δ 50/2001 με το οποίο καθορίζονται τα προσόντα για την θέση ΠΕ 

Οικονομικού.  
5. Το με αρ. πρωτ. 20728/30-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με το οποίο μας ζητείτε να καθορίσουμε τα απαραίτητα προσόντα (κύρια 
και πρόσθετα) για την πλήρωση της μόνιμης θέσης ΠΕ Οικονομικού.  

6. Το με αρ. πρωτ. 55954/19-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με το οποίο μας ενημερώνουν ότι εγκρίθηκε η πλήρωση μία  μόνιμης 
θέσης ΠΕ Οικονομικού.  

7. Την απόφαση Δ.Σ. 56/2021 με θέμα:  Περί του Ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 και ΑΔΑ 6ΙΓ2ΟΡ0Ρ-66Σ. 

8. Την ΔΙΠΑΑΔ/φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 με θέμα: «Ετήσιος 
προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του 
δημοσίου τομέα έτους 2022» 

9. Το ΦΕΚ Β΄1847/11-12-03 που ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 
Β΄929/21-06-04, ΦΕΚ Β΄1021/02-06-08, ΦΕΚ Β΄1123/10-06-09, ΦΕΚ 
Β΄2048/24-09-09, ΦΕΚ Β΄3269/30-12-11, ΦΕΚ Β΄1852/13-06-12. 

10. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
11. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής 

Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
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12. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 23 του ν. 3871/2010. 

14. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων 
κειμένων διατάξεων». 

15. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
16. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του 

Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

17. Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του  Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ 
Α’ 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».  

18. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
οικονομικού έτους 2022. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει τα κάτωθι προσόντα για την πλήρωση της παρακάτω κενής οργανικής 
θέσης κατά κατηγορία και κλάδο, με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού με τη 
διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ βάσει των κάτωθι προκαθορισμένων και αντικειμενικών 
κριτηρίων: 
 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Κατηγορία ΠΕ 

1. Μια [1 ]Θέση κλάδου ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. 

Για τον κλάδο ΠΕ Οικονομικού θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι: 
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επιστήμης ή 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής. 
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
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και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(από το 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής. 
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε 
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης.  Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 
υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, 
Γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.   
Δ) Άδεια λογιστή Α' τάξης. 
 
Β) Βεβαιώνει ότι στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου έτους 2022 υπάρχουν οι 
σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη του Τακτικού Προσωπικού του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου. 
 
Γ]Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις 
δικές του νόμιμες ενέργειες.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 54/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κτενάς Μιχαήλ 
2. Κουσαθανάς Κων/νος 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
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