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

Αριθ. Απόφασης : 03/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 05/03/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 01/2021 από 05/03/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 05η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή 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. 
01/01-03-2021 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. Ανδρονίκου Αντωνία 
5. Πάουλα Ειρήνη 
6. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  (τηλεδιάσκεψη) 
ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ (τηλεφωνικά) 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κουσαθανάς Κων/νος                                  ΜΕΛΟΣ 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών και ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-
Χρυσοβαλάντης για την εισήγηση των θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3ο ΘΕΜΑ: Περί της έγκρισης πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή μετά την με 
αρ. πρωτ.71306/27-10-2020 έγκριση του Υπουργείου εσωτερικών. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2021 
  
       Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο σώμα την εισήγηση της διοικητικής υπηρεσίας του 
Δ.Λ.Τ.Μ. η οποία αναφέρει: 
 
« Όπως γνωρίζετε  με προηγούμενη απόφασή μας και συγκεκριμένα με την 67/2020 της 
04/08/2020, είχαμε ζητήσει στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού, την άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων του Ο.Ε.Υ. μας.  
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το αρ. πρωτ. 71306/27-10-2020 έγγραφό του,  μας 
γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε μόνο η πρόσληψη δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω,  με έμμισθη 
εντολή για την κάλυψη της κενής θέσης  στο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, με την 42/30-09-
2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
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Η πρόσληψη θα γίνει, με την διαδικασία η οποία καθορίζεται με το άρθρο 43 του Ν. 4194/2013, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.  
 
Επομένως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην έκδοση προκήρυξης, η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει το αντικείμενο της απασχόλησης του Δικηγόρου, τις τυχόν 
ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής 
εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου. Η 
προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 30 ούτε μεγαλύτερη από 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευσή της. 
 Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού 
συλλόγου και αποτελείται από:  
 Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 
Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  
τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική 
υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για 
κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη και έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. 
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα ο υπάλληλος του νομικού προσώπου. 
Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου 
νομικού προσώπου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού 
Συλλόγου. Το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο επιμελείται την τοιχοκόλληση της προκήρυξης 
στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. 
Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία 
τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά 
προτίμηση ημερήσια. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νομικού 
προσώπου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την 
επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή 
της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής 
και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση 
της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.» 
 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η 
προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από: α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό 
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει 
τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα και δ) βιογραφικό σημείωμα με τα 
στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης. 
 Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του 
Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και 
τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον 
προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. 
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση 
του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση 
τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. 
 Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και τους καλεί σε 
ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει 
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 
 Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 
επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η 
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επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή 
του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της 
συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την 
υποβολή των αιτήσεων. Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, 
ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. 
 Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη θέσης που 
προκηρύχθηκε. Ο φορέας του Δημοσίου, που προκήρυξε τη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από 
τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να 
γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη της 
συνεργασίας με αμοιβή για κάθε υπόθεση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Οι διατάξεις 
αυτού του άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του Κώδικα, που ρυθμίζουν τις μεταθέσεις των 
δικηγόρων. 
 Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος είναι άκυρες και 
συνεπάγονται την ποινική δίωξη των μελών του οργάνου, που ενέργησε την πρόσληψη, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 259 Π.Κ., και την πειθαρχική δίωξη των εμπλεκόμενων 
δικηγόρων.  
________________________________________ 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση 
πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή, σε κενή οργανική θέση, με δικαίωμα 
παράστασης σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι 
αυξημένες ανάγκες της Νομικής υπηρεσίας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο  θα πρέπει να 
ορίσει τακτικό και αναπληρωματικό μέλος στην παραπάνω επιτροπή επιλογής, να 
εξουσιοδοτήσει δε το Πρόεδρο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 
της απόφασης και τη σύνταξη της σχετικής προκήρυξης.» 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εγκρίνουν την πρόσληψη ενός δικηγόρου 

με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 

4194/2013, καθώς η ανάγκη ενός τέτοιου υπαλλήλου στην υπηρεσία είναι 

καθημερινή και μεγάλη. 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Την εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. 
3. Το με αρ. πρωτ. 71306/27-10-2020 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών, 

με το οποίο μας γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε μόνο η πρόσληψη 
δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω,  με έμμισθη εντολή για την κάλυψη της 
κενής θέσης  στο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, με την 42/30-09-2020 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

4. Το άρθρο 43 του Ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι 
σήμερα.  

5. Την απόφαση Δ.Σ. με αρ.67/2020 με θέμα: Περί του Ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021. 
(ΩΩΜΩΟΡ0Ρ-ΑΟΖ) 

6. Την ΔΙΠΑΑΔ/φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 με θέμα: «Ετήσιος 
προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του 
δημοσίου τομέα έτους 2021» 

7. Το ΦΕΚ Β΄1847/11-12-03 που ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 
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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. 

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

Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
10. 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». 

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

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

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

Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

15. 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».  

16. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
οικονομικού έτους 2021, όπου υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις για 
την κάλυψη της πρόσληψης. 

17. Την με αρ. πρωτ. 7766/17-02-2021 (ΑΔΑ:6Ν9ΝΟΡ1Ι-Υ0Τ) έγκριση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή, σε κενή οργανική 
θέση στον Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου , με δικαίωμα παράστασης σε όλες τις 
βαθμίδες των δικαστηρίων της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες 
ανάγκες της Νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 
 
Β) Ορίζεται ως τακτικό μέλος στην επιτροπή επιλογής, ο υπάλληλος κ. Βαρδαλάχο 
Νικόλαο-Χρυσοβαλάντη του Μιχαήλ με αναπληρωτή του, την υπάλληλο Μαρία 
Κωτούλα του Δημητρίου. 
 
Γ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υλοποίηση της απόφασης και τη σύνταξη της τελικής σχετικής προκήρυξης. 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 03/2021 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. Ανδρονίκου Αντωνία  
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Πάουλα Ειρήνη 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
5. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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