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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της 

προσπάθειας της Υπηρεσίας μας για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις 

Λιμενικές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς της, τέθηκε για πρώτη φορά στην διακήρυξη διαγωνισμού 

για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας φύλαξής τους ο όρος το σύνολο του προσωπικού να 

είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού ή 

Κέντρου Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α) Την γεωγραφική θέση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού μας (μεγάλη απόσταση από 

το μητροπολιτικό κέντρο, μη ύπαρξη αεροδρομίου, μικρός πληθυσμός, υψηλό κόστος ζωής), που 

συνεπάγεται δυσχέρεια στην εξεύρεση φυλάκων κατόχων άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας, 

πρόθυμων να εργαστούν για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

β) Την ανάγκη να τηρηθεί το εγκεκριμένο Σ.Α.Λ.Ε., που προβλέπει συνεχόμενη φύλαξη (επί 

24ωρου βάσεως) της Λ.Ε. Σκάλας Πάτμου καθ’ όλη την περίοδο προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων 

στο νησί μας, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για 

την Υπηρεσία μας (επιβολή προστίμων από την οικεία Λιμενική Αρχή), όσο και για το νησί μας εν 

γένει (πιθανή διακοπή της προσέγγισης ορισμένων κρουαζιεροπλοίων λόγω μη λήψης μέτρων 

ασφαλείας) και 
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γ) Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ατόμων που 

διαμένει στη νήσο Πάτμο και διαθέτει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη του διαγωνισμού 

προσόντα,  

διευκρινίζεται ότι προσφορές που θα κατατεθούν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού και θα 

αφορούν στην απασχόληση και προσωπικού που δεν διαθέτει τον ζητούμενο από την διακήρυξη 

τίτλο σπουδών αλλά μόνο απολυτήριο Γυμνασίου θα γίνουν αποδεκτές, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού και να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο διαγωνισμός να αποβεί 

άγονος. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.    

 

 

Ε. Δ.: Χρονολογικό αρχείο                                                                   Ο Πρόεδρος 
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