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Αριθμ. Απόφασης 80/2021   Θέμα: «Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του  

 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου έτους 2022» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 17
α
 του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Σάββατο και 

ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 

άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 

4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1143/13-07-2021 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και επιδόθηκε σε 

καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήμου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος 4. Κάβουρας Δημήτριος 

2. Τσαμπαλάκης Νικήτας 5. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κανιαρού Ειρήνη   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 3. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών 

2. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμ/χης Πάτμου 4. Μακρή Άννα 

Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα. 

 

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 11/2021 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

1) Την υπ’ αριθ. 33/2006  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. 

2) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα 

έτους 2022». 

3) Την υπ’ αριθμ. 18/2021 προηγούμενη Απόφαση του Σώματος, με θέμα: «Πολυετής προγραμματισμός 

ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025». 

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου που εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 4445/28-04-2004 Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 922Β΄/21-06-

2004) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2087/19-02-2008 όμοια (ΦΕΚ 407Β΄/12-03-2008). 

5) Την υπ’ αριθμ. 14180/10-04-2012 Κ.Υ.Α. των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, με θέμα: «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών 

θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1238Β΄/11-04-2012), με την οποία 

διατηρήθηκε η μία θέση ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που υπήρχε στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με την αιτιολογία: «Διατήρηση για την εκπόνηση μελετών και την 

επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισμού των λιμένων και για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των Η/Μ 

εγκαταστάσεων». 

6) Την υπ’ αριθμ. 1108/07-07-2021 Εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, με θέμα: «Εισήγηση για την πρόσληψη ΤΕ Μηχανολόγου ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου». 

7) Την υπ’ αριθμ. 1120/08-07-2021 Βεβαίωση περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για την 

πρόσληψη του αιτηθέντος προσωπικού. 

8) Την υπ’ αριθμ. 1128/09-07-2021 Εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Εκμετάλλευσης και 

Διοικητικού κας Κάππου Αναστασίας, με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου έτους 2022». 

9) Το γεγονός ότι η αιτούμενη θέση έχει αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. 

10) Τις οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας μας, όπως έχουν διαμορφωθεί κατόπιν της σημαντικής 

μείωσης των εσόδων της εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19. 

11) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του 

ΑΔΑ: 9Λ5ΥΟΡΗΜ-Ο7Ε



 3

μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου». 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ’ αριθ. 33/2006  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/ 02-07-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 18/2021 προηγούμενη Απόφασή του, τον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, την υπ’ αριθμ. 14180/10-04-2012 Κ.Υ.Α. των Υφυπουργών 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 1108/07-07-

2021 Εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ’ αριθμ. 1120/08-07-

2021 βεβαίωση περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, την υπ’ αριθμ. 1128/09-07-2021 Εισήγηση της 

Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού, το γεγονός ότι η αιτούμενη θέση έχει 

αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, τις οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας μας όπως έχουν 

διαμορφωθεί κατόπιν της σημαντικής μείωσης των εσόδων της εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19, το 

άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, 

διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

1. – Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2022, για την  πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή Σχέση ως εξής: 

 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

2. – Η ανωτέρω πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο συγκεκριμένος 

κλάδος/ειδικότητα κρίνεται απαραίτητη για την Υπηρεσία, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 

1128/09-07-2021 Εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού, 

καθώς και στην υπ’ αριθμ. 1108/07-07-2021 συνημμένη εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2021. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

         Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                        Κάβουρας Δημήτριος – Τσαμπαλάκης Νικήτας 

                                                                                     Κανιαρού Ειρήνη – Σεΐτη Πετρούλα 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 19/7/2021 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 
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