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

Αριθ. Απόφασης : 35/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 02/03/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 05/2022 από 02/03/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 02η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη 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. 05/25-02-2022 
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 
5. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

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. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΘΕΜΑ 13ο : Περί του Ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
έτους 2023-2026. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2022 
  
         Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας 
του Δ.Λ.Τ.Μ. οι οποία έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022 με θέμα: ««Ετήσιος προγραμματισμός 
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023-
2026» για αποστολή αιτημάτων (των φορέων) αναφέρει τους λόγους για τους 
οποίους κρίνεται αναγκαία η πλήρωσης των κάτωθι θέσεων κατά σειρά 
αναγκαιότητας: 
 

Εισήγηση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2023-2026. 
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Μύκονος 23/02/2022 
 
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 Β΄1852/13-06-12. 

• το γεγονός ότι η Μύκονος είναι ένας Διεθνής προορισμός, και όπως αναφέρεται στο 
ΦΕΚ 202/16-02-2007 τεύχος Β΄, τα Λιμάνια της 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 υπολειτουργεί.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρίσει: 
 
Κενές Οργανικές θέσεις Δημοσίου Δικαίου από παραίτηση ή μετάταξη 
Υπηρετούντων Υπαλλήλων: 

Αριθμός 
θέσεων 

Κλάδος Ειδικότητα Έτος 
αποχώρησης/μετάταξης 

01 ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2014 
01 ΠΕ Οικονομικών 2014 
01 ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων   
2019 

01 ΔΕ Χειρίστρια Η/Υ 2008 
02 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 2013/2017 
01 ΔΕ Οδηγών 2020 
Σύνολο 07    

 

• το γεγονός ότι με τον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του 
ν.3833/2010 καταφέραμε και κάναμε μόνο μία πρόσληψη ΠΕ Πολιτικού 
Μηχανικού το 2017 που εκκρεμούσε από προκήρυξη του 2008. 

• Το γεγονός ότι  με το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 και με το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ' υπο παρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 είχε επιβληθεί 
πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ 
στους OTA έως 31.12.2016. Εξαιτίας αυτού, το Δ.Λ.Τ.Μ. δεν έχει 
ολοκληρώσει τον διορισμό μίας μόνιμης θέσης ΔΕ Χειρίστριας Η/Υ της 
οποίας ο πίνακας διοριστέων είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 361/08-06-2011 
τεύχος Γ΄. 

• Το γεγονός ότι συμμετείχαμε σε όλους τους κύκλους κινητικότητας (εκτός τον 
τελευταίο) αλλά λάβαμε μόνο μία αίτηση για μετάταξη στην Υπηρεσία μας, 

με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή η Τεχνική, Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία 
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του Δ.Λ.Τ.Μ, να λειτουργεί μόνο με τους κάτωθι τακτικούς υπαλλήλους και οι 
θέσεις βάσει τον Ο.Ε.Υ να διαμορφώνονται ως εξής: 

               Οργανικές θέσεις Ο.Ε.Υ Δημοσίου Δικαίου: 
 Θέσεις 

Ο.Ε.Υ. 
Θέσεις 
κενές 

Θέσεις 
καλλυμ. 

Κλάδος Ειδικότητα 

Τμήμα 
Οικονομικών 

01 01 δεσμευμένη ΠΕ Οικονομικού 

 01 01 δεσμευμένη ΤΕ  Διοικητικού-
Λογιστικού 

 01 01 δεσμευμένη ΔΕ Χειρίστρια Η/Υ 
Τμήμα 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

     

 01 01 δεσμευμένη ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
 01 01 δεσμευμένη ΠΕ Μηχανολόγων 

μηχανικών 
 01 00 01 ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 
 01 00 01 ΠΕ Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών 
 01 00 01 ΤΕ Δομικών Έργων 
 02 02 00 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 
Γραφείο 
καθαριότητας 

     

 02 01 01 ΔΕ Οδηγών 
 01 00 01 ΔΕ Τεχνικών 

Υδραυλικών 
 01 00 01 ΥΕ Καθ. Εσωτ. Κοιν. 

Χώρων (κτιρίων) 
 06 00 06 ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. 

Χώρων 
Τμήμα 
Διοικητικών 

     

 01 00 01 ΔΕ Διοικητικού  
 01 01 00 ΔΕ  Διοικητικών-

Γραμματέων 
Σύνολο 22 09 13   

 
 

Στη παρούσα φάση υπάρχουν επιμέρους τμήματα που δεν στελεχώνονται λόγω έλλειψης 
προσωπικού και τμήματα με μεγάλο φόρτο εργασίας και παράλληλα καθήκοντα, που είναι 
σαφώς υποστελεχωμένα. 

Ως προς την αναγκαιότητα πλήρωσης των θέσεων: 

- Παρατηρούμε ότι ενώ στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δ.Λ.Τ.Μ. προβλέπονται συνολικά 22 
θέσεις (τακτικού-μόνιμου προσωπικού), καλύπτονται οι 13, ενώ οι 09 που είναι και οι ποιο 
εξειδικευμένες είναι κενές.  

- Όπως αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα του Δ.Λ.Τ.Μ. υπάρχουν Τμήματα όπως το 
τμήμα Οικονομικών, το οποίο δεν στελεχώνεται καθόλου, όμως έχουμε ζητήσει αυτές οι 
θέσεις να εγκριθούν για τον κύκλο κινητικότητας 2022 και γι’ αυτό δεν μπορούμε να τις 
αιτηθούμε στον παρόν προγραμματισμό.  
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- Το Τμήμα Τεχνικών  και το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών είναι με ανύπαρκτο 
αριθμό μηχανικών (02) δύο και (1) έναν Διοικητικό αντίστοιχα, που όμως καλείται 
καθημερινά να καλύψει ανάγκες για τα Λιμάνια της Μυκόνου που είναι ένας Διεθνής 
προορισμός, και όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 202/16-02-2007 τεύχος Β΄, καθορίστηκαν ως 
Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος καθώς έχουν σημαντική επίδρασή στο Δίκτυο των 
Διεθνών και Εθνικών μεταφορών.  Έτσι υφίσταται η αναγκαιότητα να στελεχωθεί επαρκώς 
και προτείνουμε για το συγκεκριμένο τμήμα, την πλήρωση  τεσσάρων (04) μόνιμων 
θέσεων,  μία ΔΕ Οδηγού, μία ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων και δύο ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 
θέσεις οι οποίες ήταν καλυμμένες αλλά αποχώρησαν οικειοθελώς ή μετατάχθηκαν με την 
κινητικότητα.  

- Προτεραιότητα του Δ.Λ.Τ.Μ., είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της Μυκόνου, η συμμετοχή του σε προγράμματα, 
οικονομικές δράσεις και οπωσδήποτε η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κάτι που 
είναι ανέφικτο, να υλοποιηθεί με το υπάρχον προσωπικό. Ακόμη και αν γίνει ανακατανομή 
των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων ή και συγχώνευσή τους, πάλι δεν 
επαρκεί το προσωπικό για την κάλυψη όλων αυτών.  

         Κατόπιν όλων των ανωτέρω έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022 με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων 
τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023-2026» για αποστολή 
αιτημάτων (των φορέων),  βεβαιώνουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας 
καθίσταται άμεση η ανάγκη για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. μας και τη 
κάλυψη των θέσεων που δεν δύναται να καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό και 
εισηγούμαστε στο Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Μ. να αιτηθεί την άμεση κάλυψη με πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού των κάτωθι κενών οργανικών θέσεων για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και η εισαγωγή τους στο Ψηφιακό 
Οργανόγραμμα στην ειδική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
βεβαιώνεται ότι θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς οι ανάλογες πιστώσεις για το έτος 
2023 αλλά και για τα επόμενα έτη. 

Κλάδος/Ειδικότητα 
κατά σειρά 
προτεραιότητας -
αναγκαιότητας 

Είδος θέσης/ 
θεσμικό 
πλαίσιο 
πρόσληψης 

Σύνο
λο 
Θέσε
ων 
στον 
Ο.Ε.
Υ 

Σύνολο 
καλυμμένω
ν θέσεων 

Σύνολο 
κενών 
θέσεων 
αιτήματος  

Τεκμηρίωση 
αναγκαιότητας 

ΔΕ Διοικητικών-
Γραμματέων 

Μόνιμη/ 
ν.2190/1994  

1 0 1 Οικειοθελής 
Αποχώρηση 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων Μόνιμη/ 
ν.2190/1994  

2 0 2 Οικειοθελής 
Αποχώρηση 

ΔΕ οδηγών Μόνιμη/ 
ν.2190/1994  

2 1 1 Μετάταξη με 
κινητικότητα 

ΣΥΝΟΛΟ  05 1 04  

 
 
 

                                                                                               Ο  αρμόδιος εισηγητής 

                                                                                            Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία 

                                                                                                       ΔΕ Διοικητικού 
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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. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022 με θέμα: ««Ετήσιος προγραμματισμός 

προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023-2026» 
4. 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. 

5. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
6. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των 

Δήμων & Κοινοτήτων». 
7. 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». 

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

9. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». 
10. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
11. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

12. 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».  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)Εγκρίνει στο σύνολό της, την εισήγηση της Διοικητικής υπηρεσίας για τον ετήσιο προγραμματισμό 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023-2026. 
   
Β) Εγκρίνει να αιτηθεί την άμεση κάλυψη των κάτωθι θέσεων κατά σειρά αναγκαιότητας: 
                Κλάδος / ειδικότητα         Σύνολο αιτούμενων θέσεων      Είδος θέσης/ θεσμικό πλαίσιο 
πρόσληψης 

1. ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων       01                                                       Μόνιμη/ ν.2190/1994  
2. ΔΕ Ηλεκτρολόγων                    02                                                       Μόνιμη/ ν.2190/1994  
3. ΔΕ οδηγών                                 01                                                       Μόνιμη/ ν.2190/1994  

 
Γ) Αποστέλλει την παρούσα απόφαση στον Δήμο Μυκόνου προκειμένου να υποβάλλει το αίτημα 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022. 
 
Δ)Εξουσιοδοτεί, τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου για τις δικές  του νόμιμες ενέργειες. 
 
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στον Δήμου Μυκόνου για τις δικές του ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 35/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Κουσαθανάς Κων/νος  
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
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