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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 3       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 65                                                  

 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  

                                                                                                            

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 23/3/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 759 / 18/3/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά με παρουσία των: 

Παρόντες 

Βακόνδιος Φραγκίσκος,Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, 

Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος,  Μηλιός Γεώργιος,  

Φίλιππα Ιωάννα  

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι : 

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος,Παούρης Νικόλαος,Προκοπίου Φλώρα,Σκιαδά Αννα, 

Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016 

 

                 O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημερώνει το Συμβούλιο για τα εξής: 

 

                 Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των κρατικών                   

                δαπανών, είχε περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α' βαθμού ως προς την   

                πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση και   

                αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών αυτών εις βάρος του δημοσίου  

                συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών. 

 Την κατάσταση επιδείνωσε η μεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των μετατάξεων. 

 Ειδικότερα, παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε ευαίσθητους      

 τομείς υπηρεσιών όπως πολεοδομίες, παιδικούς σταθμούς, τεχνικές, οικονομικές και   

 κοινωνικές υπηρεσίες, ακόμη και στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική 

ποστήριξη. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 

για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού 
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με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση 

της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου 

πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222), για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, 

των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 

του ν.3833/2010, όπως ισχύει. 

Ωστόσο, στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και 

των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-2016. 

Ενόψει των ανωτέρω περιορισμών και προς επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης 

υπηρεσιών που παρατηρούνται κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου  με τακτικό προσωπικό, ήτοι μόνιμο βαθμίδας ΠΕ  

 Με την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ αλλά και µέσω των οικείων 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων μέχρι τις 29.02.2016. 

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5411/22.02.2016 η ανωτέρω προθεσμία για την αποστολή 

των αιτημάτων παρατάθηκε μέχρι τις 31.03.2016. 

 Στην εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. επισημαίνεται για τα αιτήματα θα τηρηθεί   

σειρά προτεραιότητας σε σύνολο το πολύ μέχρι δέκα (10) θέσεων ανά φορέα και, ως εκ 

τούτου, οι θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους 

(δηλαδή η θέση που χρήζει άμεσης κάλυψης θα τεθεί πρώτη στον πίνακα, λαμβάνοντας τον 

αριθμό «1» κ.ο.κ.) σε κλάδους και ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης 

ενίσχυσης σε προσωπικό. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 

θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. κλπ  

Τέλος, διευκρινίζεται ότι αιτήµατα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους ενδιαφερόµενους 

φορείς, είτε µεµονωµένα είτε µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και 

εκκρεµούν στο Υπουργείο δεν λαµβάνονται, πλέον, υπόψη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

αποσταλούν εκ νέου, µε την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η  αρμόδια υπηρεσία μας συνέταξε  τους σχετικούς πίνακες και 

δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, 

προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2016, στην 

οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ  
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/ 19-1-1939 Β.Δ. (ΦΕΚ 24 Α’) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί 

Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 

2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α’113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 

Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου,Ερμούπολης,Κέας,Κύθνου,Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου(απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τα άρθρα 240,241,242 και 244 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006)«Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 καθώς και την παρ.1β του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 

87 Α’/07.06.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6)Τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε 

με  το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 

7)Τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) 

8)Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  

9)Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΦΕΚ 

845 Β’/27.06.2003)καθώς και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2842 Β’/8.11.2013)  

11)Την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 

12)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5411/22.02.2016 

                 13)Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου    

                 Σύρου έτους 2016  και την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των  

                 επόµενων ετών (βεβαίωση αριθ.πρωτ.819/23.3.2016 της οικονομικής υπηρεσίας) 

                 14)Τη  βεβαίωση αρ. πρωτ. 820/23.3.2016 της Δ/νσης προσωπικού  ότι οι προκηρυσσόµενη    

                 θέση είναι κενή   

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και τον σχετικό 

πίνακα προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την  

πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τις εξής,  κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία 

και κλάδο ως εξής: 
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                  1. Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού    

Λιμενικού Ταμείου Σύρου   

 

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 

α. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά 

περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 

β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με 

τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα 

συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών 

θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. 

 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι  

Ο σκοπός και οι αρµοδιότητες τον ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου 

προσδιορίζονται από το 19/1/1939 Β.∆. (ΦΕΚ 24 Α) όπως έχει συµπληρωθεί, 

αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, εκτός των αρµοδιοτήτων που δεν 

µεταβιβάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 28 τον Ν. 2738/99 (ΦΕΚ Α 180/99). Για την 

επίτευξη των παραπάνω φροντίζει ώστε να συντηρούνται και να βελτιώνονται οι 

υφιστάµενες λιµενικές υποδοµές, προωθεί την κατασκευή νέων υποδοµών όπου 

κρίνεται αναγκαίο και φροντίζει για τον αναγκαίο εξοπλισµό των λιµανιών και κάθε 

ανάληψη δραστηριότητας που έχει σχέση µε λιµενικό έργο στην περιοχή 

αρµοδιότητας του. 

Είναι  αρμόδιο για την ασφάλεια και την προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων την    

παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, 

η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα. 

Είναι υπευθυνο για την εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής 

υποδομής.Την ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις 

δραστηριότητες του που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς η άλλους πόρους 

και που εντάσσονται την εθνική λιμενική πολιτική. 

Την ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με λιμενικό έργο, καθώς και κάθε 

άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών 

υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίοις της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, 

του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. 

Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και 

οργανωτικού εκσυγχρονισμού.Την μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του  
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λιμένα και κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στα Λιμενικά Ταμεία ως νομικά 

πρόσωπα δημοσίου 

Επειδή η δυναμική των Λιμένων συνεχώς μεταβάλλεται το Λιμενικό Ταμείο ως φορέας 

διοίκησης και διαχείρισης πρέπει να είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε κάθε είδους 

μεταβολές, να διαθέτει γνώση για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των Λιμένων ώστε 

να προσελκύει χρήστες στην παροχή των υπηρεσιών Οι παραπάνω δραστηριότητες 

χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Υπηρεσίας μας και διατίθενται για την παροχή 

κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες  

                 Εντούτοις, σοβαρά μειονεκτήματα που συνίστανται σε, ανεπάρκεια προσωπικού, από την 

Τεχνική υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

                  Από το 2008 έως το 2010 έχουν αποχωρήσει 4 τακτικοί υπάλληλοι και σήμερα 

υπηρετεί μόνο ένας στην κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

                  Κατόπιν των ανωτέρων το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Σύρου δεν μπορεί να λειτουργεί 

χωρίς Τεχνική Υπηρεσία και απαιτειται η  καλυψη μια θεσης ΠΕ πολιτικού Μηχανικού 

όπως προβλεπεται και από τον Οργανισμό μας ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στην 

στελέχωση  

                  Η  πρόσληψη  θα βαρύνη  αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016       

                  του σκέλους των εξόδων.  

10.6011. Τακτικές αποδοχές ποσό 15.150,00 

10.6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές πόσο 3.150,00 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να 

δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                              Βακόνδιος Φραγκίσκος 

                                                              Βρεττός Στέφανος 

                                                              Γκίζης Ιάκωβος 

                                                              Κανάκης  Γεώργιος 

                                                              Καρακατσάνης Γεώργιος   

                                                              Λαρεντζάκης Γεώργιος 

                                                              Φίλιππα Ιωάννα 
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