
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                      ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 45/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 21/03/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 06/2022 από 21/03/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 21η του μηνός Μαρτίου 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. 06/17-03-2022 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. Δακτυλίδη Καλλιόπη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κουσαθανάς Κων/νος                                   
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 και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-
Χρυσοβαλάντης για την εισήγηση του θέματος. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 6Ο :  
Περί της ψήφισης νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2022 

 
      O Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την εισήγηση για την σύσταση του Νέου Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. η οποία αναφέρει τους λόγους που χρειάζεται να γίνει 
Νέος Οργανισμός και τις εξής διαφοροποιήσεις από τον προηγούμενο ΟΕΥ και τις 
τροποποιήσεις αυτού: 
Κύριες και κύριοι, 

Έχοντας υπόψη: 

• τη νομική υπόσταση της υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
καθώς, την χωρική αρμοδιότητα της και τον δημοτικό χαρακτήρα αυτής, τους 
θεματικούς τομείς αρμοδιότητας της, τους σκοπούς αυτής, την υφιστάμενη 
κατάσταση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του προσωπικού που 
απασχολείται σήμερα, τα επιμέρους αντικείμενα που εκ του νόμου αποτελούν 
αρμοδιότητες του Δ.Λ.Τ.Μ., τις προτεραιότητες του Δ.Λ.Τ.Μ. κατά την επομένη 
μεσοπρόθεσμη περίοδο στο πλαίσιο των σκοπών του, 

• 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 
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Β΄1852/13-06-12. 

• το γεγονός ότι στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας έχει εκδοθεί η 22224/01-06-2012 
Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης περί 
«Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στο 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Μυκόνου, συμφώνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 33 του ν.4024/2011 όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1852/τ.β/13-06-2012). 

• το γεγονός ότι η Μύκονος είναι ένας Διεθνής προορισμός, και όπως αναφέρεται στο 
ΦΕΚ 202/16-02-2007 τεύχος Β΄, τα Λιμάνια της Μυκόνου καθορίστηκαν ως Λιμένες 
Διεθνούς Ενδιαφέροντος καθώς έχουν σημαντική επίδρασή στο Δίκτυο των Διεθνών 
και Εθνικών μεταφορών.  

• το γεγονός ότι από το 2003 που ιδρύθηκε το Δ.Λ.Τ.Μ δεν κατάφερε να στελεχωθεί 
πλήρως, παρά τις προσπάθειες του, αλλά και την υποστελέχωση της υπηρεσίας μετά 
τις κατά καιρούς  παραιτήσεις των υπαλλήλων του  με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή 
η Τεχνική, Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ, να λειτουργεί με τους 
κάτωθι τακτικούς υπαλλήλους: 

➢ με ένα (01) ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στον οποίον ανατέθηκαν καθήκοντα 
τόσο Τεχνικής όσο και Οικονομικής Υπηρεσίας, 

➢ μία (01) ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στην Τεχνική Υπηρεσία 
➢ μία (01) υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών 

του Δ.Λ.Τ.Μ., 
➢ έναν (01) ΔΕ Τεχνικό Υδραυλικό όπου του ανατέθηκαν παράλληλα 

καθήκοντα είσπραξης λιμενικών τελών, 
➢ έναν  (01)ΔΕ Οδηγούς και 
➢ επτά (07) Καθαριστών κοινόχρηστων χώρων.  

• Το γεγονός ότι στο Δ.Λ.Τ.Μ. δεν υπάρχουν προϊστάμενοι για να καλύψουν τις 
ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ. καθώς στον αρχικό Ο.Ε.Υ προϊστάμενοι μπορούν να είναι 
μόνο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και εκτός αυτού προβλέφθηκαν τμήματα με γραφεία 
και όχι Δ/νσεις με τμήματα. 
Προτείνουμε την αναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του 

Δ.Λ.Τ.Μ. ώστε να ανταποκρίνεται στα τωρινά πρότυπα διοίκησης και στις οδηγίες των 
εποπτευόμενων υπηρεσιών. 

Στον προτεινόμενο Ο.Ε.Υ. προβλέπονται τα εξής: 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων με τα εξής γραφεία: 
1α Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
 

2. Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με τα εξής τμήματα: 
  2α Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
 2αα Γραμματεία ΔΛΤΜ και ΔΣ 
 2αβ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
 2β   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών με τα εξής γραφεία: 

2βα  Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης (περιλαμβάνει Λογιστήριο, Μισθοδοσία 
και Έσοδα)  
2ββ  Γραφείο Προμηθειών, Συμβάσεων και Διαχείρισης Υλικού 
2βγ  Γραφείο Ταμιακής Διαχείρισης  
2βδ  Γραφείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (Στατιστικά – Οικονομικά) 

  

 2γ. Τμήμα Λιμενικών Εξυπηρετήσεων 

 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα εξής τμήματα: 

            3α Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
3αα Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
3αβ Γραφείο ΤΠΕ (Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 
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3β. Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευής & Συντήρησης έργων υποδομής με 
τα εξής γραφεία: 
3βα Γραφείο Μελετών Δημοσίων Έργων και Υποδομών 
3ββ Γραφείο Κατασκευών και Επιβλέψεων Δημοσίων Έργων και Υποδομών 
 
3γΤμήμα Ηλεκτομηχ/κών έργων και Συντήρησης Μηχ/των με τα εξής γραφεία: 
3γα Γραφείο Ηλεκτρολόγων 
3γβ Γραφείο Υδραυλικών 
3γγ Γραφείο Συντήρησης Μηχανών, Μηχανημάτων και Αντλιών 
3γδ   Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 
 
 
3δ  Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Προστασίας Περιουσιακών 
Στοιχείων με τα εξής γραφεία: 

      3δα  Γραφείο Καθαριότητας  
      3δβ Γραφείο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων 
      3δγ Γραφείο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 
 
4. Αυτοτελές Γραφείο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
5. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

        

Επίσης για την στελέχωση των ανωτέρω Διευθύνσεων και γραφείων και για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, μιας και τα θέματα που 
καλούμαστε να διευθετήσουμε καθημερινά λόγω της ιδιομορφίας των λιμενικών ζωνών του 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών της Μυκόνου και της ιδιαίτερα 
μεγάλης εμπορικής και τουριστικής σημασίας του νησιού, προτείνουμε  εκτός των ήδη 
υπαρχουσών θέσεων να προβλεφθούν και οι κάτωθι οργανικές θέσεις:  

Τακτικές Οργανικές Θέσεις Δημοσίου Δικαίου. 
 
Οι νέες  θέσεις που προβλέπονται ανά  κατηγορία και κλάδο  είναι οι ακόλουθες : 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κλάδος                                                                                 Θέσεις 
ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού                                                         1 
ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών 1 
 
            ΣΥΝΟΛΟ  ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 2 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κλάδος                                                                                 Θέσεις 
ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού 1 
            
          ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 1 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κλάδος                                                                                 Θέσεις 
ΔΕ  Διοικητικών-Οικονομικού 3 
 
          ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 3 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κλάδος                                                                                  Θέσεις 
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ΥΕ  Καθαριστών Κτιρίων 2 
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων                                                               4 
 

        ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ                                                                      6 
                                         
                                       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12 
                       
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 420.104,60 ευρώ και θα 

καλυφθεί από τους ΚΑΕ 00.6031, 006053, 10.6011.0001, 10.6051, 10.6041,0002, 10.6054.0001, 
20.6011, 20.6051, 30.6011, 30.6051 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. Ανάλογες 
πιστώσεις θα προβλεφθούν για τα επόμενα οικονομικά έτη. 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του κου Προέδρου. 
2. 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. 

3. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’. 
4. Το άρθρο 86 του Ν. 3852/2010 ‘’ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης ’’. 
5. Την με αρ. 23976/22.07.2016 (Β’ 2311) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικού & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. 
6. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
9. 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». 

10. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α): Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  
11. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 

2022. 
12. Τον ταμιακό απολογισμό οικ. έτους 2020 και 2021, σύμφωνα με τους οποίους, 

προκύπτει ότι, τα τακτικά έσοδα των δύο ετών ήταν 786.217,12€ και 2.010.789,10€  
αντίστοιχα, με το μέσο όρο αυτών να ανέρχεται στο ποσό των 1.398.503,11€, ενώ η 
ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων 
θέσεων επί δύο είναι 452.280 € . 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου ως εξής: 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ » 
 

ΜΕΡΟΣ  Α : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3584__2007_fek_143__28-07-2007_teyxos_a_kyrwsh_toy_kwdika_katastashs_dhmotikwn_kai_koinotikwn_ypallhlwn/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3584__2007_fek_143__28-07-2007_teyxos_a_kyrwsh_toy_kwdika_katastashs_dhmotikwn_kai_koinotikwn_ypallhlwn/
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ΑΡΘΡΟ  1 

 
Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου διαρθρώνονται όπως 

ακόλουθα: 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων με τα εξής γραφεία: 
1α Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
 
2. Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με τα εξής τμήματα: 

  2α Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
 2αα Γραμματεία ΔΛΤΜ και ΔΣ 
 2αβ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
 2β   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών με τα εξής γραφεία: 

2βα Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης (περιλαμβάνει Λογιστήριο, Μισθοδοσία και 
Έσοδα)  
2ββ  Γραφείο Προμηθειών, Συμβάσεων και Διαχείρισης Υλικού 
2βγ  Γραφείο Ταμιακής Διαχείρισης  
2βδ  Γραφείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (Στατιστικά – Οικονομικά) 
 

 2γ. Τμήμα Λιμενικών Εξυπηρετήσεων 

 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα εξής τμήματα: 

            3α Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
3αα Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
3αβ Γραφείο ΤΠΕ (Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 
 
3β. Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευής & Συντήρησης έργων υποδομής με 
τα εξής γραφεία: 
3βα Γραφείο Μελετών Δημοσίων Έργων και Υποδομών 
3ββ Γραφείο Κατασκευών και Επιβλέψεων Δημοσίων Έργων και Υποδομών 
 
3γΤμήμα Ηλεκτομηχ/κών έργων και Συντήρησης Μηχ/των με τα εξής γραφεία: 
3γα Γραφείο Ηλεκτρολόγων 
3γβ Γραφείο Υδραυλικών 
3γγ Γραφείο Συντήρησης Μηχανών, Μηχανημάτων και Αντλιών 
3γδ   Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 
 
3δ  Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Προστασίας Περιουσιακών 
Στοιχείων με τα εξής γραφεία: 

      3δα  Γραφείο Καθαριότητας  
      3δβ Γραφείο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων 
      3δγ Γραφείο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 
       

4. Αυτοτελές Γραφείο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
 

5. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 
 

 
ΑΡΘΡΟ  2 

 Οι αυτοτελείς οργανικές μονάδες του άρθρου 1,  συγκροτούνται από τα παρακάτω 
επιμέρους τμήματα  ή γραφεία με τις αντίστοιχες αναφερόμενες αρμοδιότητες το καθένα: 

 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
1α  Γραφείο Νομικού Συμβούλου: 
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Το γραφείο αυτό διευθύνει  ο Νομικός  Σύμβουλος του Νομικού Προσώπου,  στις 
αρμοδιότητες   του οποίου είναι κάθε νομικό θέμα που απασχολεί την υπηρεσία όπως 
ενδεικτικά:  

• Η υπεράσπιση των συμφερόντων του ΝΠΔΔ σε όλα τα δικαστήρια, οποιασδήποτε 
δικαιοδοσίας, καθώς και η εξώδικη προστασία του. 

• Παραλαβή πάσης φύσης δικογράφων, που κοινοποιούνται στο ΝΠΔΔ και η 
μέριμνα για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του σχετικού θέματος. 

• Η συστηματική παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας, που αφορούν το 
ΝΠΔΔ και η σχετική ενημέρωση των Υπηρεσιών του. 

• Η νομική διερεύνηση και επεξεργασία των σχεδίων νόμων, Π.Δ., κανονισμών, 
κ.λπ.., που προτείνονται από το ΝΠΔΔ, καθώς, επίσης, των πάσης φύσης 
συμβάσεων με τρίτους. 

• Η παροχή γνωματεύσεων προς τις Υπηρεσίες του Οργανισμού και έκδοση 
σχετικών συμβουλών, κατευθύνσεων ή και οδηγιών προς αυτές. 

• Η τήρηση, κοινού και εμπιστευτικού, πρωτοκόλλου, για την εισερχόμενη και 
εξερχόμενη αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας. 

• Η επιμέλεια τήρησης αρχείων δικογραφιών, γνωματεύσεων, τίτλων κυριότητας 
περιουσιακών στοιχείων του ΝΠΔΔ, καθώς και της σχετικής με αυτόν νομοθεσίας 
και νομολογίας. 

• Η τήρηση βιβλίων διακίνησης των δικογραφιών, από και προς τους χειριζόμενους 
αυτές δικηγόρους, καθώς και η μέριμνα συλλογής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 
του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού, για την υπεράσπιση των υποθέσεων του 
ΝΠΔΔ στα δικαστήρια. 

• Η επιμέλεια παρακολούθησης των εκδιδομένων δικαστικών αποφάσεων, η λήψη 
κυρωμένων αντιγράφων τους και η ανάληψη, από τα δικαστήρια, του 
κατατεθέντος σε αυτά, αποδεικτικού υλικού από τους δικηγόρους του ΝΠΔΔ. 

• Η μέριμνα για την εξόφληση καταστάσεων δικαστικών δαπανημάτων, στα οποία 
υποβλήθηκαν οι χειριζόμενοι τις υποθέσεις δικηγόροι του ΝΠΔΔ. 

• Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, για την καταβολή αποζημίωσης σε 
περιπτώσεις πρόκλησης ζημιάς από υπαιτιότητα της εταιρείας σε περιουσιακά 
στοιχεία τρίτων. 

• Η διεκδίκηση αποζημίωσης, για πρόκληση ζημιάς από τρίτους σε περιουσιακά 
στοιχεία του ΝΠΔΔ. 

• Η επεξεργασία  από νομικής άποψης συμβολαίων, διακηρύξεων, συμβάσεων κλπ 

• Η τήρηση αρχείου νομικών υποθέσεων 

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρεται στα όργανα της Διοίκησης του ΝΠΔΔ. 

 

• Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
 

Η Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών που 
συγκροτούν την Δ/νση και ιδίως για την οργάνωση, τον συντονισμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. 

           Η Δ/νση είναι αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
συνεργαζόμενη με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  και τους προϊσταμένους των 
τμημάτων. Επίσης έχει την αρμοδιότητα για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων 
διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 
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           Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, 
συστημάτων και διαδικασιών για την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 

           Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών ( ανθρώπινο 
δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές, κλπ.) ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην 
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους.  

 

Αποτελείται  από τα παρακάτω  τμήματα: 

 

2α  Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

Χειρίζεται όλα τα θέμα τα διοικητικής φύσεως του Νομικού Προσώπου και της 
λειτουργίας του  Διοικητικού του Συμβουλίου. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που του 
ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. ή από  διάταξη νόμου που δεν έχει προβλεφθεί,  
εφόσον  δεν υπάγεται στην  αρμοδιότητα άλλου γραφείου. 

 

 2αα Γραμματεία ΔΛΤΜ και ΔΣ 
Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης και διανομής κάθε εισερχομένου και 
εξερχόμενου εγγράφου  και τηρεί αρχείο αλληλογραφίας. 

Μεριμνά για την δακτυλογράφηση  και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. 

Μεριμνά για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών 
μέσων  επικοινωνίας. 

Δέχεται και εξετάζει παράπονα  πολιτών,   και  φροντίζει  για την έγκαιρη  πληροφόρησή 
τους για θέματα  που τους αφορούν. 

Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας 
αντιγράφων,  φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων, με την επίδειξη του 
πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου, καθώς και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του προσωπικού  και των πολιτών. 

 

 2αβ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Φροντίζει για  την τήρηση και παρακολούθηση της ισχύουσας κάθε φορά Νομοθεσίας, 
σχετικά με την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική  κατάσταση του  προσωπικού. 

Χειρίζεται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσληψη  μονίμου και εποχιακού 
προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου. Επίσης θέματα 
σχετικά με τις τοποθετήσεις, μετατάξεις, αξιολογήσεις, αποσπάσεις, συντάξεις, αδειών 
κλπ.,  που αφορούν το προσωπικό οποιασδήποτε σχέσης εργασίας. 

Τηρεί και ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού και μεριμνά για την 
χορήγηση βεβαιώσεων πλην φορολογικών. 

 

2β.    Τμήμα  Οικονομικών Υπηρεσιών 

• 2βα.  Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο 
εισηγείται ο Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στις προθεσμίες της 
νομοθεσίας. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εισηγείται τυχόν αναμόρφωσή 
του. 
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• 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. 

• Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής κάθε δαπάνης, τις μισθοδοτικές 
καταστάσεις προσωπικού και τηρεί μισθολογικά αρχεία πάσης φύσεως προσωπικού. 

• Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών 
ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του ΝΠΔΔ, που έχουν επίδραση στην 
διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών 
καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών 

• Ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του προσωπικού με τα προηγούμενα 
στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων ή γενικά των 
καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του ΝΠΔΔ. 

• Έλεγχος των προηγούμενων καταστάσεων και έγκαιρη διαβίβαση ενός αντιγράφου 
στο Ταμείο για πληρωμές. 

• Τήρηση Αρχείου καταβληθέντων αμοιβών στο προσωπικό του ΝΠΔΔ και έκδοση των 
αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών. 

• Φροντίδα για την ασφάλιση του προσωπικού του ΝΠΔΔ στους οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ κ.λπ.) 

• Παρακολούθηση της απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς 
φορείς, τακτοποίηση των ενσήμων των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ. 

• Τεκμηρίωση εφαρμογής του συστήματος Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) 

• Μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Νομικού Προσώπου. 

• Καταρτίζει  σε συνεργασία με το Ταμείο τον απολογισμό Εσόδων –Εξόδων. 

• Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε προμήθειες και διεξάγει τις από 
τον νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την πραγματοποίησή τους. 

• 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. 

• 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. 

• Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του ΝΠΔΔ 
(Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς 
και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την 
νομοθεσία. 

• Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση 
του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του ΝΠΔΔ. 

• Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ. 

• Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών 
με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσόμενους με τον ΝΠΔΔ. 

• Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο 
λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά 
τα αρμόδια όργανα του ΝΠΔΔ με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 

• Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από 
Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 
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• Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και 
Έργων στα οποία συμμετέχει το ΝΠΔΔ και που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. 

• Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και 
έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από 
τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση. 

• Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται 
με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων. 

• Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες διευθύνσεις του ΝΠΔΔ για την τήρηση των 
διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που 
σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε 
διεύθυνσης . 

• Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά 
απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που 
εφαρμόζει το ΝΠΔΔ. 

• Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του 
ΝΠΔΔ. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για 
την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του ΝΠΔΔ (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για 
την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών 
αναγκών του ΝΠΔΔ. 

• Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του 
ΝΠΔΔ. 

 

2ββ  Γραφείο Προμηθειών, Συμβάσεων και Διαχείρισης Υλικού 

• Μέριμνα για τον προγραμματισμό, την προμήθεια, πάσης φύσεως ειδών και υλικών 
που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ (γραφική ύλη, 
έντυπα, ιματισμός, έπιπλα, σκεύη, υλικά καθαριότητας, ηλεκτρολογικά υλικά, υλικά 
έργων, καύσιμα, λιπαντικά, κλπ.) και προπαρασκευή των σχετικών απαιτούμενων 
διαδικασιών μέχρι την υπογραφή των αντιστοίχων πρωτοκόλλων παραλαβής. 

• Παρακολούθηση της κίνησης των τιμών της αγοράς και μέριμνα διενέργειας 
πρόχειρων διαγωνισμών, ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες τιμές για το ΝΠΔΔ. 

• Διεξαγωγή δημοπρασιών ή διαγωνισμών, μέριμνα για τη δημοσίευση, όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των όρων διακήρυξης, με καθορισμό της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

• Σχεδιασμός, κατάρτιση και μέριμνα για την υλοποίηση των συνοπτικών 
διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων από τα αρμόδια όργανα του ΝΠΔΔ, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Σχεδιασμός των εσωτερικών διαδικασιών για την κατάρτιση του προγράμματος των 
απαιτούμενων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ, παραλαβή αιτημάτων 
από τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών υπηρεσιών 
του αφορούν την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, με πλήρη οικονομικά στοιχεία 
προκαλούμενης δαπάνης και αφού έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. 

• Τήρηση των σχετικών διαδικασιών για τις προμήθειες και παροχή υπηρεσιών που 
παρέχονται από τρίτους. 

• Διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, ήτοι μέριμνα για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία 
με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του ΝΠΔΔ, κατάρτιση του σχεδίου της 
διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισήγηση για τη 
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συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, 
αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά 
αποφαινόμενο όργανο του ΝΠΔΔ, παρακολούθηση της λειτουργίας τους και γενικά 
μέριμνα για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση κάθε προμήθειας ή 
υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Σχεδιασμός, κατάρτιση και μέριμνα για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών άνω και κάτω των ορίων, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική 
νομοθεσία, μέσω της ειδικής πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων. Πραγματοποίηση 
όλων των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας και μέριμνα για τη διάθεση των 
τευχών σύμβασης στους οικονομικούς φορείς 

• Παραλαβή από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες μελετών που αφορούν προμήθεια 
ειδών και γενικών υπηρεσιών με διαγωνισμό. 

• Παραλαβή των πρωτοκόλλων παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές διαβίβασή 
τους στο αρμόδιο όργανο του ΝΠΔΔ για έγκριση, όπου απαιτείται. 

• Παραλαβή των εγγυητικών επιστολών από τους προμηθευτές και παρόχους 
υπηρεσιών και μέριμνα για την επανάληψη της δημοπρασίας, όταν η πρώτη αποβεί 
άκαρπη  

• Σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών των γενόμενων προμηθειών και 
υπηρεσιών και υποβολή τους για ενταλματοποίηση της δαπάνης. 

• Τήρηση φακέλου με τις μελέτες και διακηρύξεις για ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
για συμμετοχή στο διαγωνισμό και χορήγηση αντιγράφων. 

• Σύνταξη συμβάσεων με τους προμηθευτές, μέριμνα για την κοινοποίησή τους στους 
αρμόδιους και παρακολούθηση τήρησης των όρων των συμβάσεων για την 
παράδοση των υλικών μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, την επιβολή ποινικής ρήτρας 
σε περίπτωση εκπρόθεσμων παραδόσεων ή τη χορήγηση παρατάσεων, ανάλογα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση ή τη διακήρυξη. 

• Κατάρτιση του σχεδίου διακήρυξης, εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών των 
διαγωνισμών και την κατακύρωση – ματαίωση – επανάληψη των διαγωνισμών, την 
εξέταση των ενστάσεων (κατόπιν σχετικών πρακτικών των Επιτροπών Διαγωνισμών) 

• Κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους φορείς των αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων, σύνταξη και κοινοποίηση των προσκλήσεων για υπογραφή της σύμβασης, 
σύνταξη του σχεδίου σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης αποστολή στον 
ανάδοχο αντίγραφο της σύμβασης και ενημέρωση της υπηρεσίας που το έχει αιτηθεί. 

• Μέριμνα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ορθή εκτέλεση της κάθε προμήθειας 
– υπηρεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, μέχρι και την οριστική 
παραλαβή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

• Παραλαβή και έλεγχος των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτούνται κατά 
περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του ΝΠΔΔ στους αντίστοιχους 
δικαιούχους και έλεγχος της ύπαρξης των προϋποθέσεων για τη διενέργεια 
πληρωμών του ΝΠΔΔ με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων 

• Διαβίβαση των φακέλων προμηθειών-υπηρεσιών στο λογιστήριο για την εκκαθάριση 
των δαπανών και τήρηση σχετικού αρχείου σε συνεργασία με την αντίστοιχη 
υπηρεσία του ΝΠΔΔ. 

• Τήρηση των αρχείων των συμβάσεων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (αρχείο 
προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών και 
υπηρεσιών). 

• Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού ως 
άχρηστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, 
απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 
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• Διαβίβαση στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο και αξιολόγηση των ειδών για 
τα οποία υπάρχουν ειδικοί όροι στις συμβάσεις 

• 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 άχρηστων υλικών, μετά από απόφαση οικείων 
επιτροπών. 

• Εισηγείται και διεκπεραιώνει την διαδικασία για την μίσθωση ή εκμίσθωση 
ακινήτων. 

 

2βγ  Γραφείο Ταμιακής Διαχείρισης  

Η  Ταμιακή Διαχείριση, 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 απαιτούμενων 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. 

• 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 
οφειλόμενων 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 και η παρακολούθηση και 
διαχείριση των τραπεζικών  λογαριασμών του Δ.Λ.Τ. που χρησιμοποιούνται για 
εισπράξεις ή πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής εντολής. 
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• 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. 

 

2βδ  Γραφείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (Στατιστικά – Οικονομικά) 

• Μεριμνά για την επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που 
προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΝΠΔΔ. 

• Συντάσσει πίνακες στατιστικών στοιχείων και καταστάσεις της κίνησης επιβατών και 
οχημάτων στους λιμένες του ΝΠΔΔ στην Κρουαζιέρα, Ακτοπλοΐα, Σκάφη Αναψυχής 
κλπ. 

• Τηρεί στατιστικά στοιχεία αιτήσεων πολιτών και την ανταπόκριση του ΝΠΔΔ στις 
αιτήσεις αυτές. 

• Συντάσσει πίνακες στατιστικών στοιχείων και καταστάσεις του πάσης φύσεως 
προσωπικού που ζητούνται από διάφορους φορείς και οργανισμούς και φροντίζει 
για την αποστολή τους. Υποβάλλει πίνακες με οικονομικά στοιχεία σε Υπουργεία και 
στην Στατιστική Υπηρεσία 

• Συντάσσει καταστάσεις στατιστικών στοιχείων για συμβάσεις και ένδικα μέσα που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την διαδικασία αναθέσεων, τις οποίες και αποστέλλει στον 
αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα (Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.) 

 

2γ. Τμήμα Λιμενικών Εξυπηρετήσεων 

Το Τμήμα Λιμενικών εξυπηρετήσεων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

• Μεριμνά για την διαχείριση των Υποδομών Ακτοπλοΐας, Κρουαζιέρας και 
τουριστικών λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων μικρών σκαφών και σκαφών 
αναψυχής στα λιμάνια αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ.  

• Μεριμνά για τον ελλιμενισμό των πλοίων και σκαφών στα λιμάνια αρμοδιότητας του 
Δ.Λ.Τ.Μ.  

• Παραλαβή και διαχείριση των προαναγγελιών αφίξεων, για τα πλοία και τα σκάφη 
που αναμένονται στο Λιμένα. 

• Προσδιορισμός προτεραιότητας και θέσης πρόσδεσης και παραβολής όλων των 
πλωτών μέσων και πλοίων στα κρηπιδώματα του Λιμένα. 

• Τήρηση και ενημέρωση αρχείου άφιξης και αναχώρησης πλοίων. 

• Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος, βάσει των προαναγγελιών άφιξης. 

• Λήψη, επεξεργασία και έγκριση αιτημάτων πελατών για φορτοεκφόρτωση φορτίων 
με χρήση ιδίων μέσων. 

• Υδροδότηση πλοίων και εγκαταστάσεων μέσω των χερσαίων δικτύων και έκδοση 
σχετικών βεβαιώσεων. Τήρηση αρχείου υδροδότησης. 

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών συνδέσεων σε τρίτους και πλοία και 
έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. 

• Μέριμνα βεβαίωσης και είσπραξης όλων των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
ρευματοδότησης, υδροδότησης, και πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υπηρεσιών που 
παρέχονται στο Λιμένα) . 
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• Μέριμνα βεβαίωσης παραβάσεων στάθμευσης οχημάτων στο λιμενικό χώρο πέρα του 
νου από τον εκάστοτε κανονισμό ή οδηγία , επιτρεπτού χρόνου, και ακινητοποίησης 
αυτών. 

• Μέριμνα ηλεκτρονικής καταγραφής των ελλιμενιζόμενων σκαφών αναψυχής στον 
λιμένα. 

• Μέριμνα βεβαίωσης και είσπραξης των τελών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής ως 
και των φιλοξενουμένων σκαφών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας 
και τιμολόγιο και τήρηση σχετικού μητρώου. 

• Παροχή υπηρεσιών υδροδότησης, ρευματοδοσίας, ανέλκυσης και καθέλκυσης 
σκαφών στο λιμενικό χώρο βεβαίωση και είσπραξη αντίστοιχων δικαιωμάτων.  

• Τηρεί ειδικό φάκελο στον οποίο φυλάσσονται οι αποδείξεις είσπραξης λιμενικών 
τελών και κατανάλωσης νερού-ρεύματος. 

• Βεβαίωση είσπραξης δικαιωμάτων κατάληψης λιμενικού χώρου από σκάφη που 
εναποτίθενται στο χερσαίο χώρο του Λιμένα. 

• Μεριμνά για την καταγραφεί καθημερινά των ελλιμενισμένων σκαφών στα λιμάνια 
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ. 

 

• Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

Η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τις μελέτες, εκτέλεσης και 
συντήρησης των κάθε είδους τεχνικών έργων του ΝΠΔΔ, με στόχο την έγκαιρη, 
οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. 
Συγχρόνως είναι αρμόδιες για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς 
μετακίνησης και κυκλοφορίας των επιβατών πλοίων-σκαφών και των οχημάτων 
τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. 
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων. 

Είναι αρμόδια για την εποπτεία και την διαχείριση του τομέα των αποβλήτων των 
πλοίων, της καθαριότητας των λιμενικών ζωνών και την λειτουργία – συντήρηση των 
οχημάτων του ΝΠΔΔ. 

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους λειτουργικά τμήματα : 

 

 3α  Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στην αρμοδιότητα του οποίου 
ανήκει: 

3αα Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Το Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, έχει αρμοδιότητες μελετών, 
έρευνας, σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων: 

• Η εκπόνηση του προγράμματος ανάπτυξης των εγκαταστάσεων των χώρων 
δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου. 

• Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που 
είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του ΝΠΔΔ 

• Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει 
και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες των Λιμένων και των χρηστών τους. 

• Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην 
εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών 
υποδομών του ΝΠΔΔ. 
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• Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ για τις πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΝΠΔΔ (προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα 
ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.). 

• Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ την ομάδα έργου που 
είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

• Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των 
επί μέρους λειτουργιών του ΝΠΔΔ. 

• Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της 
διαχειριστικής επάρκειας του ΝΠΔΔ στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων. 

 

3αβ Γραφείο ΤΠΕ (Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 

Αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι: 

• Η διαμόρφωση της στρατηγικής του Ν.Π.Δ.Δ. σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση 
και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

• Η κάλυψη των μηχανογραφικών και τηλεπικοινωνιακών αναγκών  του ΝΠΔΔ.,  

• Η λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και η υποστήριξη  
σε εξειδικευμένους τομείς της ηλεκτρονικής πληροφορικής και επικοινωνιών.  

• Η εισήγηση των αναγκαίων προμηθειών και τις προδιαγραφές τους σε ότι αφορά 
συστήματα και προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνιών, βάσει των οποίων 
συντάσσονται οι αναγκαίες μελέτες από το τεχνικό τμήμα.  

• Η τήρηση μητρώου και αρχείου σε ότι αφορά τα συστήματα πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. 

• Η αξιολόγηση των απαιτήσεων των Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ για την αναγκαιότητα της 
δημιουργίας ή αγοράς εφαρμογών. 

• Η ανάλυση, η ανάπτυξη (προγραμματισμός) των εφαρμογών, και η σύνταξη τεχνικών 
προδιαγραφών, για την προμήθειά τους. 

• Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και των υποσυστημάτων του, ο 
σχεδιασμός, και η συντήρηση των δικτύων, η λειτουργία και η παρακολούθηση του 
Μηχανογραφικού Κέντρου (Data Center). 

• Η διαχείριση και ο έλεγχος της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΠΔΔ και του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) με συγκέντρωση υλικού από 
τις Υπηρεσίες και εισαγωγή τους στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ. 

• Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) 
στους πολίτες και επισκέπτες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης. 
 

3β. Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευής & Συντήρησης Έργων Υποδομής με τα εξής 
γραφεία: 

3βα Γραφείο Μελετών Δημοσίων Έργων και Υποδομών 

• Η εκπόνηση  και η ανάθεση πάσης φύσεως τεχνικών και τεχνοοικονομικών μελετών 
έργων υποδομής και κτιρίων.  

• Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις ζώνες του λιμένα καθώς και θεμάτων 
ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων. 

• Η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών, και λοιπών μελετών καθώς και η έκδοση 
των οικοδομικών αδειών, όπου αυτές απαιτούνται, των έργων που εκτελούνται με 
εργολαβίες ή αυτεπιστασία επί όλων των υποδομών του ΝΠΔΔ. 

• Η αποτύπωση των έργων και εγκαταστάσεων του λιμένα. 
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• Η λειτουργία σχεδιαστηρίου. 

• Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η δημοπράτηση των δημοσίων έργων 

• Η παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών στο αρμόδιο Γραφείο Κατασκευών και 
Επιβλέψεων Δημοσίων Έργων. 

 

3ββ Γραφείο Κατασκευών και Επιβλέψεων Δημοσίων Έργων και Υποδομών 

• Μεριμνά για την παραλαβή από το αρμόδιο Γραφείο Μελετών των σχετικών φακέλων 
των έργων μετά την δημοπράτηση τους καθώς επίσης για την σύνταξη και υπογραφή 
των συμβάσεων των έργων. 

• Μεριμνά για την υλοποίηση δημοσίων έργων. 

• Εισηγείται στην Δ/νση τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει 
δημοπρατηθεί. 

• Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των 
κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και 
την σχετική νομοθεσία. 

• Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων. 

• Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις 
εκτελεσθεισών εργασιών, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κλπ, και τα προωθεί για 
θεώρηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (έλεγχος, εκκαθάριση, κλπ ), στους αρμόδιους 
παράγοντες και τον Πρόεδρο για την έκδοση εντάλματος πληρωμής. 

• Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των 
προϊόντων τσιμέντου. 

• Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και 
την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων. 

• Η εκτέλεση μικρών έργων  με αυτεπιστασία μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

• Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων  του ΝΠΔΔ. 

• Η τήρηση και ενημέρωση  αρχείου έργων [στοιχείων κατασκευής, συντήρησης, 
επισκευής έργων υποδομής και κτιρίων και κόστους αυτών]. 

• Μεριμνά για την κατασκευή και συντήρηση έργων που γίνονται με αυτεπιστασία και 
για την αποκατάσταση των φθορών στις λιμενικές και κτιριακές υποδομές 

• Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση του εργοταξιακού εξοπλισμού 

• Διενεργεί τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους 

 

3γ  Τμήμα Ηλεκτομηχ/κών έργων και Συντήρησης Μηχ/των 

• Η εκπόνηση προγράμματος και μελετών  ανάπτυξης και ανανέωσης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Η μελέτη και σύνταξη τεχνικών  προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, 
πλωτών μέσων και κάθε φύσεως  ηλεκτρομηχανολογικού και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. 

 

 3γα Γραφείο Ηλεκτρολόγων 

• Ασχολείται με την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού. 
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• Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και επισκευών που σχετίζονται με τις υποδομές και κτηριακές 
εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ. 

• Παρίσταται και επεμβαίνει όπου υπάρχει τεχνικό πρόβλημα της αρμοδιότητας 
του σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

• Τηρεί αρχείου επισκευών και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού 

• Προγραμματίζει την προμήθεια υλικών, εργαλείων και τεχνικού εξοπλισμού 
γενικότερα που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή νέων 
έργων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας 
του ΝΠΔΔ. 

• Καθορίζει τις προδιαγραφές των ως άνω υλικών και εργαλείων, 
αναπροσαρμόζοντάς τις όταν και όπου απαιτείται, με σκοπό την άρτια εκτέλεση 
των σχετικών έργων 

 

3γβ Γραφείο Υδραυλικών 

• Ασχολείται με την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, 
άρδευσης και αποχέτευσης. 

• Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών υδραυλικών έργων και επισκευών που 
σχετίζονται με τις υποδομές και τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ. 

• Παρίσταται και επεμβαίνει όπου υπάρχει τεχνικό πρόβλημα της αρμοδιότητας του σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

• Τηρεί αρχείου επισκευών και συντήρησης υδραυλικών έργων 

• Προγραμματίζει την προμήθεια υλικών, εργαλείων και τεχνικού εξοπλισμού 
γενικότερα που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή νέων έργων 
του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων 
αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ. 

• Καθορίζει τις προδιαγραφές των ως άνω υλικών και εργαλείων, αναπροσαρμόζοντάς 
τις όταν και όπου απαιτείται, με σκοπό την άρτια εκτέλεση των σχετικών έργων 

 

3γγ Γραφείο Συντήρησης Μηχανών, Μηχανημάτων και Αντλιών 

• Επιμελείται για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μηχανήματα 

• Δέχεται τις κλήσεις βλαβών και τις διαχειρίζεται κατά περίπτωση αναλόγως του 
μεγέθους της βλάβης έχοντας την ευθύνη τεχνικής αξιολόγησης και τηρεί αρχείο 
βλαβών ενημερώνοντας τις καρτέλες των μηχανών, μηχανημάτων και αντλιών. 

• Επιμελείται για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μηχανήματα που 
χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης υποδομών 

•  Η εκπόνηση κανονισμών  λειτουργίας και συντήρησης  ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών. 

• Η επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και πλωτών μέσων και η τήρηση αυτών σε ετοιμότητα διάθεσης. 

 

3γδ   Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 

• Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχημάτων του Δ.Λ.Τ.Μ γενικά. 

• Εντέλλεται και παρακολουθεί επιμελώς την προμήθεια και την κατανάλωση των 
καυσίμων. 
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• Έχει την άμεση επαφή με τα συνεργεία συντήρησης των αυτοκινήτων και την 
περαιτέρω ευθύνη για την έγκαιρη εισαγωγή και εξαγωγή τους σ’ αυτά και από αυτά. 

• Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των 
αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ. 

• Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά έντυπα και βιβλία που ορίζονται από το 
νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων. 

• Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσίμων και ελέγχει την κανονική 
παραλαβή τους. 

• Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για την χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών 
που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ. 

• Είναι αρμόδιο για την λήψη και των ενδεδειγμένων για την φύλαξη των 
αυτοκινήτων μέτρων. 

• Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του ΝΠΔΔ και 
ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών. 

• Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων του 
Δ.Λ.Τ.Μ, ως και των από αυτά καταναλισκόμενων καυσίμων. 

• Αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημιά στο αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών 
τους. 

• Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Μ 
αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής 
τους. 

• Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ. 

• Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ. γενικά. 

• Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο στον οποίο φυλάσσονται μες 
επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών. 

• Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την 
συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ. 

• Είναι υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία του συνεργείου επισκευής και συντήρησης 
των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ. 

• Είναι υπεύθυνο για την σωστή διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών. 

 

3δ.  Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Έχει την ευθύνη και τον συντονισμό των εργασιών για την καθαριότητα των 
χώρων, την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τα θέματα που αφορούν την 
κίνηση και συντήρηση των οχημάτων. 

• Η επιμέλεια του πρασίνου στις περιοχές δικαιοδοσίας του ΝΠΔΔ. 

• Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει θέματα των ΠΣΕΑ. 

 

3δαΓραφείο Καθαριότητας  

• Μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων, (χερσαία 
και θαλάσσια ζώνη) και κτηρίων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου. 

• Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των εργασιών αποκομιδής των παραγομένων 
απορριμμάτων και της μεταφοράς τους στους προβλεπόμενους χώρους τελικής 
διάθεσης. 
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• Μεριμνά για τον προγραμματισμό της φυτικής παραγωγής και εξασφάλισης 
συναφών υλικών και μέσων για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης και συντήρησης 
πράσινου κοινόχρηστων χώρων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 

• Μεριμνά για την προμήθεια υλικών καθαριότητας  

• Τηρεί αρχείο υλικών που αφορούν την καθαριότητα 

 

 3δβ. Γραφείο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων. 

• Μεριμνά για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία 
τα οποία ελλιμενίζονται στους χώρους αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ βάσει του  
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων όπως έχει ορισθεί από την τρέχουσα 
νομοθεσία. 

• Μεριμνά για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων 
πλοίων και έχει την ευθύνη για την τροποποίηση του και την ενημέρωση των αρμόδιων 
φορέων για τον κατά νόμο έλεγχο. 

• Μεριμνά για την έγκαιρη πρόσκληση των Αναδόχων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
είτε απευθείας τα πλοία τα οποία αιτούν παράδοση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, 
είτε να εκκενωθούν οι Δεξαμενές Πετρελαιοειδών χωρητικότητας των 20 κυβικών 
μέτρων. Αμέσως μετά την άφιξή τους φροντίζει για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας 
παραλαβής των αποβλήτων, ταυτίζοντας τις πραγματικές παραλαμβανόμενες 
ποσότητες με αυτές που θα γράφουν οι αποδείξεις παραλαβής τους παράλληλα με την 
συμπλήρωση των απαιτούμενων τελωνειακών εγγράφων προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
όλη διαδικασία νομότυπα.  

• Φροντίζει για την οικονομοτεχνική υποστήριξη  όσον  αφορά τα εισιτήρια του 
Βυτιοφόρου οχήματος, εξασφαλίζοντας την ολιγόωρη κατά το δυνατόν παραμονή του 
στη Μύκονο, καθότι το εν λόγω όχημα χρεώνεται με την ημέρα από την άφιξή του στον 
Λιμένα Αναχώρησης (Λαύριο, Ραφήνα ή Πειραιάς) σύμφωνα με την ισχύουσα 
Σύμβαση, ενώ το κόστος των εισιτηρίων βαρύνουν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.   

• Μεριμνά για την έγκαιρη εκκένωση των μικρών Δεξαμενών Πετρελαιοειδών αποβλήτων 
χωρητικότητας του ενός  (1) κυβικού μέτρου,  με την χρήση του φορητού αντλητικού 
συγκροτήματος το οποίο είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενη μπαγκαζιέρα και 
ελέγχει την μεταφόρτωση των ποσοτήτων αυτών στην αντίστοιχη μεγάλη Δεξαμενή των 
20 κυβικών μέτρων.  

• Φροντίζει για την συντήρηση την εν λόγω υποδομής προβαίνοντας ακόμη και σε 
αντικατάσταση των πλαστικών Δεξαμενών αν κριθεί ότι έχουν  πολυμεριστεί. 

• Μεριμνά για την έγκαιρη υπογραφή νέων συμβάσεων Αναδόχων πριν αυτές λήξουν, 
ακολουθώντας διαδικασία λήψεως προσφορών από όλες τις Εταιρείες οι οποίες έχουν 
αδειοδότηση να παραλάβουν και να μεταφέρουν Απόβλητα Πλοίων σε εγκαταστάσεις 
τελικής νόμιμης διάθεσής τους.  

• Φροντίζει να υποβάλει την αντίστοιχη τροποποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων μετά την υπογραφή νέων συμβάσεων με τους εργολάβους παραλαβής.. 

• Μεριμνά για την άμεση απάντηση αναφοράς ανεπάρκειας υποδομών και προσπαθεί να 
αποκαταστήσει άμεσα το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται σε αυτήν, εφόσον κριθεί ως 
βάσιμο. Επίσης υποβάλει την εν λόγω αναφορά στο αρμόδιο Υπουργείο όπως 
προβλέπεται από το εν ισχύ Σχέδιο Αποβλήτων. 

• Μεριμνά για την αξιολόγηση των αιτημάτων εξαίρεσης σταθερών τελών, φροντίζοντας 
να αποσταλούν όλα τα στοιχεία των δυνατοτήτων προσωρινής αποθήκευσης και 
επεξεργασίας των αποβλήτων του αιτούμενου την εξαίρεση Πλοίου και εν συνεχεία 
εισηγείται προς τo Διοικητικό Συμβούλιο το βάσιμο ή όχι του όποιου αιτήματος, 
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ζητώντας την εν συνεχεία συνδρομή του Τοπικού Λιμεναρχείου για έλεγχο της 
ορθότητας των υποδομών του εν λόγω Πλοίου όπως αυτές δηλώθηκαν.  

• Μεριμνά για την υποβολή της έγκρισης του σχετικού αιτήματος στην αρμόδια Λιμενική 
Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης υποβάλει πίνακα εξαιρουμένων της 
καταβολής σταθερών τελών Πλοίων στο αρμόδιο Υπουργείο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τα αναγραφόμενα στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 

3δγ. Γραφείο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης. 

• Μεριμνά για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στις περιοχές αρμοδιότητας του 
Δ.Λ.Τ.Μ. 

• Μεριμνά για την πρόσκτηση και τακτική επιθεώρηση του Αντιρρυπαντικού Εξοπλισμού 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 

• Μεριμνά για την άμεση ειδοποίηση του Συμβούλου Προστασίας Περιβάλλοντος του 
Λιμενικού Ταμείου σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης και ακολουθεί όλες τις οδηγίες 
τις οποίες αυτός του υποδεικνύει μέχρι να αφιχθεί στη Μύκονο και να αναλάβει ο ίδιος 
συντονιστικό ρόλο , εφόσον ισχύει αντίστοιχη σύμβαση. 

• Μεριμνά για την άμεση ειδοποίηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ειδοποιώντας όλα τα μέλη τηλεφωνικά σύμφωνα με 
τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 4 του εγκεκριμένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 

• Φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία των απαιτούμενων αναλωσίμων  
αντιρρυπαντικών υλικών  από την Εταιρεία η οποία έχει παραχωρήσει τον εν λόγω 
εξοπλισμό στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και καταγράφει όλα τα έξοδα τα οποία 
προκύπτουν από τις ανάγκες του περιστατικού ρύπανσης.   

• Φροντίζει για την αποστολή των προβλεπόμενων αναφορών προς τους εμπλεκόμενους 
φορείς σύμφωνα με τις υποδείξεις Συμβούλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ή του 
Συντονιστή επιχειρήσεων και του αρχηγού της ομάδας του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου αν δεν υπάρχει σύμβαση υποστήριξης των εν λόγω καταστάσεων από εξωτερικό 
εξειδικευμένο συνεργάτη. 

• Μερινά για την υποστήριξη της Ομάδας σε αναλώσιμα υλικά από την εγχώρια αγορά 
(γάντια, σακούλες βαρέως τύπου κλπ ), καθώς και για την πλήρη σίτιση, φροντίζοντας 
παράλληλα την εξεύρεση ανειδίκευτων εργατών οι οποίοι θα μπορέσουν να αναλάβουν 
το έργο της χειρώνακτης αντιρρύπανσης (πχ καθαρισμός ακτών) αφού τεθούν υπό τις 
εντολές εκπαιδευμένων μελών της εν λόγω Ομάδας.  

• Μεριμνά για την έγκαιρη ετήσια αναθεώρηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, 
επιβάλλοντας στον όποιο εργολάβο έχει αυτή την υποχρέωση, να υποβάλει εγκαίρως τις 
προβλεπόμενες  διορθώσεις,  ελέγχοντας την πληρότητά τους πριν αυτές υποβληθούν 
στο Λιμεναρχείο Μυκόνου για έγκριση. 

• Μεριμνά για τον προγραμματισμό της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, 
φροντίζοντας για την έγκαιρη ειδοποίηση όλων των μελών της εν λόγω ομάδας αλλά 
και τυχόν εθελοντών οι οποίοι είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε ένα πραγματικό 
περιστατικό ρύπανσης.  

• Φροντίζει για την οργάνωση κατάλληλης αίθουσας όπου θα λάβει χώρα η θεωρητική 
εκπαίδευση, αλλά και για την ειδοποίηση των κατάλληλων σκαφών τα οποία θα 
απαιτηθούν για την εκτέλεση άσκησης ρίψεως και πλωτών φραγμάτων ανάλογα με το 
σενάριο το οποίο έχει επιλεγεί από τον εξειδικευμένο εκπαιδευτή. 

 

4.Αυτοτελές Γραφείο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων. 
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• Μεριμνά για την εφαρμογή της Διεθνής Σύμβασης για την Ασφάλεια της 
Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (SOLAS), 1974, που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 
2002 και συγκεκριμένα το παράρτημα του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των 
Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS). 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας της λιμενικής 
εγκατάστασης. 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου 
Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένων 
(ΣΑΛ) καθώς και των αντίστοιχων Αξιολογήσεων Ασφάλειας (ΑΑΛ & ΑΑΛΕ). 

• Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας και υποστήριξης στον Υπεύθυνο Ασφάλειας 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) όταν είναι απαραίτητο. 

• Ενθάρρυνση του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης να παρατηρεί και να 
συμμορφώνεται με την πολιτική ασφάλειας. 

• Επαγρύπνηση για ασφάλεια και εγρήγορση του προσωπικού της εγκατάστασης. 

• Εξασφάλιση της συμμόρφωσης του προσωπικού της εγκατάστασης με τα καθήκοντα 
και τις ευθύνες που καθορίζονται στο ΣΑΛΕ και ΣΑΛ. 

• Εντοπισμός κάθε αναγνωρισμένης έλλειψης, έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης ή μη-
συμμόρφωσης με το ΣΑΛΕ και ΣΑΛ. 

• Διεξαγωγή επιθεωρήσεων ασφάλειας, αναθεωρήσεων, επαναξιολόγησης και 
εσωτερικών ελέγχων όπως απαιτείται. 

• Συμμετοχή σε ασκήσεις και γυμνάσια. 

• Μεριμνά για την Διαχείριση Διαβαθμισμένων εγγράφων ασφαλείας. 

• Μεριμνά για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(ΣΑΛΕ) και Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένων (ΣΑΛ) καθώς και την ενημέρωση των 
αρμόδιων φορέων για τον κατά νόμο έλεγχο.  

• Μεριμνά για την φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που 
ανήκουν στην κυριότητα του Νομικού Προσώπου. 

 

5. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδιο για 
να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες: 

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή 
διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την 
επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, 

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του 
φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του φορέα, 

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των 
πληροφοριακών συστημάτων και 

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του 
φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Επιπρόσθετα 

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από 
τον επικεφαλής του φορέα, 
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β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των 
στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης 
των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, 

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου 
των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των 
διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του 
συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης 
των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης 
του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του, 

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των 
λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων 
έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, 

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις, 

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των 
αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των 
διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο 
Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των 
δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν 
ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή 
απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους 
στο μέλλον, 

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών 
του φορέα, 

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των 
προγραμμάτων του φορέα, 

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς 
και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του, 

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την 
επίτευξη των στόχων του φορέα, 

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που 
πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του 
εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους, 

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες 
και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις 
απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και 

ιε) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών. 

ιστ) Συνεργάζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες εσωτερικούς ελεγκτές για την 
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας και την ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου. 

ΜΕΡΟΣ  Β : 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Τακτικές Οργανικές Θέσεις Δημοσίου Δικαίου. 

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς 
Δ΄[εισαγωγικός], Γ΄, Β΄ και Α΄ [καταληκτικός]. 
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Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄ [εισαγωγικός], Δ΄, Γ΄ 
και Β΄[καταληκτικός]. 

Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές  είναι τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/01, 
όπως ισχύει,  καθώς και εκείνα που μπορεί να ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης 
θέσεων μετά από αίτηση και σχετική έγκριση του Α.Σ.Ε.Π.,  ή από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά  κατηγορία και κλάδο  είναι οι ακόλουθες : 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος                                                                                 Θέσεις 

ΠΕ  Οικονομικού 1 

ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού                                                    1 

ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών 2 

ΠΕ  Αρχιτεκτόνων  1 

ΠΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 

ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού 1 

ΠΕ ή ΤΕ  ΥΑΛΕ                                                                           2 

             

ΣΥΝΟΛΟ  ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 9 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος                                                                                 Θέσεις 

ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού 2 

ΤΕ  Δομικών Έργων 1 

                     

 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 3 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος                                                                                 Θέσεις 

ΔΕ Γραμματέων                                                                           1  

ΔΕ  Διοικητικού -Λογιστικού 3                                                          

ΔΕ Διοικητικού                                                                            1  

ΔΕ  Ηλεκτρολόγων 2 

ΔΕ  Χειριστών Η/Υ 1 

ΔΕ29  Οδηγών                                                                             2 

ΔΕ30 Τεχνιτών Υδραυλικών                                                      1      

 

          ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ  ΔΕ 11 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος                                                                                  Θέσεις 

 

ΥΕ  Καθαριστών Κτιρίων 3 

ΥΕ  Καθαριστών Εξωτερικών Κοινόχρηστων χώρων 6 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων                                                           4 

 

                      ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ  ΥΕ 13 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Εποχιακό Προσωπικό με σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου. 

 

Είκοσι πέντε (25) θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων μη  κατονομαζομένων για την 

αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 

Η κάλυψη των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 37 του 
Ν. 4765/21 ΦΕΚ 6/15-01-2021, που ισχύουν σήμερα ή με τις αντίστοιχες διατάξεις 
που τυχόν θα αντικαταστήσουν τις προαναφερόμενες. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

Προσωπικό με έμμισθη Εντολή. 

 

Μία [1]  θέση Δικηγόρου. 

Προσόν διορισμού ορίζεται η άδεια δικηγορίας παρ΄ Αρείω Πάγω. 

 

ΜΕΡΟΣ  Γ : 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κρίνονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/94 όπως ισχύουν ή με τις διατάξεις που τυχόν θα τις 
αντικαταστήσουν. 

 

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων της οργανωτικής 
δομής του Δ.Λ.Τ.Μ., τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάλληλοι των 
ακόλουθων κλάδων:  

 

Οργανική Μονάδα Κλάδος 

Διεύθυνση Διοικητικών & 
Οικονομικών 

ΠΕ  όλων των κλάδων & ειδικοτήτων 
Διοικητικού, Λογιστικού και 
Οικονομικού 
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Οργανική Μονάδα Κλάδος 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ  Αρχιτεκτόνων  

ΠΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού  

Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων 

Ο εκάστοτε ΥΑΛΕ 

Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού 
Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

Ο εκάστοτε Εσωτερικός Ελεγκτής 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΕ όλων των κλάδων & ειδικοτήτων 
Διοικητικού ή Λογιστικού ή 
Οικονομικού  

Εν ελλείψει 

ΤΕ  όλων των κλάδων Διοικητικού ή 
Λογιστικού, ή Οικονομικού 

Εν ελλείψει 

ΔΕ  όλων των κλάδων Διοικητικού, ή 
Λογιστικού ή Οικονομικού 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ όλων των κλάδων & ειδικοτήτων 
Οικονομικού, ή Λογιστικού ή 
Διοικητικού  

Εν ελλείψει 

ΤΕ  όλων των κλάδων Οικονομικού, ή 
Λογιστικού ή Διοικητικού 

Εν ελλείψει   

ΔΕ  όλων των κλάδων Οικονομικού, ή 
Λογιστικού ή Διοικητικού 

Τμήμα Προγραμματισμού Μελετών-
Επίβλεψη έργων 

ΠΕ όλων των κλάδων & ειδικοτήτων 
Πολιτικών Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων και 
Μηχανολόγων Μηχανικών 

Εν ελλείψει 

ΤΕ  όλων των κλάδων Πολιτικών 
μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, 
Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων 
Μηχανικών. 

Εν ελλείψει  

ΔΕ όλων των κλάδων Μηχανολόγων, 
Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών 

Τμήμα Ηλεκτρομηχ/κων έργων & 
Συντήρηση Μηχ/των 

ΠΕ όλων των κλάδων & ειδικοτήτων 
Πολιτικών Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων και 
Μηχανολόγων Μηχανικών.  

Εν ελλείψει 

ΤΕ  όλων των κλάδων Πολιτικών 

ΑΔΑ: 6ΑΔ3ΟΡ0Ρ-ΣΓΖ



 25 

Οργανική Μονάδα Κλάδος 

Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, 
Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

Εν ελλείψει  

ΔΕ όλων των κλάδων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων και συντηρητών 

Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ όλων των κλάδων & ειδικοτήτων 
Πολιτικών Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων και 
Μηχανολόγων Μηχανικών 

Εν ελλείψει 

ΤΕ  όλων των κλάδων Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων και 
Μηχανολόγων. 

Εν ελλείψει  

ΔΕ όλων των κλάδων & ειδικοτήτων 
Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και 
συντηρητών 

Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων 

Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Διεύθυνσης ή Τμήματος) ευθύνεται έναντι του αμέσως 

υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών 

της ενότητας, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους 

δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Νομικού Προσώπου με βάση 

τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής ενότητας: 

1. Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και με την αρμόδια 
υπηρεσία προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας 
καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες. 

2. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων 
διοικητικών επιπέδων. 

3. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό 
μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της 

διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι 

κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές. 

5. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη 

βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των δημοτών και την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες. 

6. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, μεριμνώντας για την 

ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών 

εργασιακών σχέσεων. 

7. Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής ενότητας και 

τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες. 
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8. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής μονάδας του, 

την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις 

αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

9. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάμενο του ανώτερου 

ιεραρχικά επιπέδου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, 

στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών. 

10. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων 

ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη 

υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου. 

11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής 

ενότητας που εποπτεύει. 

12. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και 

διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των δημοτών 

σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. 

13. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Νομικού Προσώπου ή του 

Δήμου για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών. 

14. Συνεργάζεται με φορείς εκτός Νομικού Προσώπου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της 

διοικητικής ενότητας. 

15. Είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του. 

16. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στο 

τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής 

ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την 

εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις 

του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

 

ΜΕΡΟΣ  Δ : 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου, από το οποίο εξαρτάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται  
ειδικότερα από τις κείμενες διατάξεις. 

Των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με  
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και 
προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας  
ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται  από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Όλες οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου συνεργάζονται με την αρμόδια υπηρεσία 
προγραμματισμού κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των περιοδικών 
προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων δράσης του Νομικού Προσώπου. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση 
Συντονιστικά συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος ( 
ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα ) των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. 
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Παράλληλα και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου του 
Νομικού προσώπου , είναι δυνατός ο ορισμός , με απόφαση του Προέδρου: 

(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την 
επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του Νομικού 
Προσώπου. 

(β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος. 

(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων με αξιοποίηση 
προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες. 

(δ) Υπαλλήλων – συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενοτήτων με ισχυρή αλληλεξάρτηση.   

 

Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Νομικό 
πρόσωπο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.  

Η κατανομή του προσωπικού αυτού, καθώς και του προσωπικού που θα διορισθεί 
μελλοντικά, στις επιμέρους διοικητικές μονάδες, γίνεται με απόφαση του Προέδρου του 
Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την 
πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων και την σχετική εισήγηση των 
Προϊσταμένων. 

Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών 

1. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και των προϊσταμένων τους θεωρούνται ως η 

γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. 

Λεπτομερέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη κανονισμών 

λειτουργίας των οργανικών μονάδων. 

2. Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι θέσεις εργασίας, οι περιγραφές 

καθηκόντων, οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των 

παραρτημάτων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή καθορίζονται 

με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου μετά από 

εισήγηση των αρμόδιων προϊσταμένων. 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Νομικό Πρόσωπο 

υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. 

2. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των οικείων κλάδων των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, δύναται η 

προαγωγή και τοποθέτηση κατά το προβάδισμα σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 

(Α' 26). 

3. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα 

προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων. 

4. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΡΘΡΟ 
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 420.104,60 ευρώ και θα 
καλυφθεί από τους ΚΑΕ 00.6031, 006053,  10.6011.0001, 10.6051, 20.6011, 20.6051, 30.6011, 
30.6051 & 10.6041.0002, 10.6054.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν για τα επόμενα οικονομικά έτη. 

 
 
Β) Η παρούσα απόφαση να σταλεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Μυκόνου.  
 
Γ) Η παρούσα με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί στο οικείο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ψήφιση του ΟΕΥ, ώστε να 
δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. έπειτα από έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 45/2022 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
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