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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Μύκονος,  23/02/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ. πρωτ.:  - 3945 - 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Παραλία Μυκόνου 

Τ.Κ : 84600 - Τ.Θ. 609- Μύκονος  

Πληροφορίες : Ε. Καντεράκης 

Τηλ. : 22893-60124, 60125 

Email : vkanterakis@mykonos.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.212 ΤΟΥ Ν.3584/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ Ή 

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.74 ΤΟΥ 

Ν.4745/2020 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.175 ΤΟΥ Ν.4764/2020 

 

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/7.6.2010/Α ́), όπως ισχύουν. 

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές 

ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ. 

3. Το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020 (Α ́214 ) “Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-

19 από τους ΟΤΑ” σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους & 

Περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 Ν. 3584/2007 (Α ́143 ) και το άρθρο 20 του Ν. 

2190/1994 (Α ́28 ), έως τις 28.2.2021.’’ 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) “Πρόσληψη προσωπικού για 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)“ 

σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού και λοιπού προσωπικού πλην 

ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 

2190/1994. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν. 

3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28-07-2007). 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν. 

2190/94 “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 

διοίκησης” (ΦΕΚ 28/Α’/03-03-1994). 

7. Τις υπ’ αριθ. 200/2020 (ΑΔΑ : 9Ψ0ΦΩΚΚ-ΙΜΕ), 205/2020 (ΑΔΑ : 6195ΩΚΚ-ΒΞΩ) και 04/2021 (ΑΔΑ 

: ΡΒΚΣΩΚΚ-Τ1Ι) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, με τις οποίες 

εγκρίθηκε η πρόσληψη του κάτωθι Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού, για να εργασθεί για χρονικό διάστημα 

οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω της 

σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19. 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/τ. Β΄/04.08.2008) όπως 

τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/06.09.2017) και ισχύει. 

9. Το με αριθ. πρωτ. 9755/08.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διάρκεια 

σύναψης των συμβάσεων ΙΔΟΧ λόγω κορωνοϊού. 

10. Το γεγονός ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για πρόσληψη των κάτωθι ατόμων. 

11. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας λόγω της άμεσης ανάγκης 

λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. 

 

 

Ανακοινώνει 

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) 

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου που εδρεύει στη Νήσο Μύκονο 

του Νομού Κυκλάδων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 και συγκεκριμένα τους εξής, ανά κωδικό θέσης, ειδικότητα, αριθμό θέσεων και διάρκεια 

σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα : 

 

Κωδικός θέσης Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής. 

 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

3 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 
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Κωδικός θέσης Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

102 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα  

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος  

σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 

ισότιμος τίτλος της ημεδαπή ή 

αλλοδαπής . 

 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

2 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 

103 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε 

ειδικότητας του τομέα 

Χρηματοπιστωτικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην 

Οικονομίας και Διοίκησης) 

ή  Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών 

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), 

ανεξάρτητα από ειδικότητα , 

ή  Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών 

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) 

οποιασδήποτε ειδικότητας του 

τομέα Οικονομίας και Διοίκησης 

ή 

– Απολυτήριος τίτλος: 

– Ενιαίου Λυκείου ή 

6 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 
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Κωδικός θέσης Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 

ανεξάρτητα από κλάδο ή 

ειδικότητα ή 

-Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου, ανεξάρτητα από 

ειδικότητα ή 

Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή 

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 

τίτλος σχολικής μονάδας της 

αλλοδαπής. 

104 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α΄ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

εγκαταστάτη ή συντηρητή 

ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ή ΣΤ΄ 

ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης 

κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ 

ειδικότητας (ΠΔ 108/13) και 

β) Οποιαδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής ανεξαρτήτως 

ειδικότητας 

 

ή 

Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου 

ή για τους υποψήφιους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 

1980 απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμο 

απολυτήριο κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970  ή 

2 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 
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Κωδικός θέσης Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και 

αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 

τριών (3) ετών μετά την  άδεια. 

105 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Εξωτερικών χώρων) 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

4 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 

106 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

2 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 

107 
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

6 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 

108 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 

ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

7 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 8 μήνες 
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Κωδικός θέσης Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος της αλλοδαπής. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1.α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους 

περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 

Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 

και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με 

άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). 

 

2.Να έχουν υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, να μην ανήκουν στις 

ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 

(ΦΕΚ 928/τ.Β ́/18-03-2020) εγκύκλιο καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια 

ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787. 

 

3.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). 

 

4.Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα 

πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών 

τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους ή πιστοποιητικό γέννησης για τους 

άγαμους.  

3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος και απόδοση ΑΜΚΑ. 

4. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν). 

5. Ευκρινής φωτοτυπία Λογαριασμού τραπέζης (αριθμός λογαριασμού και ΙΒΑΝ) με πρώτο το όνομα 

του/της υπαλλήλου, σε περίπτωση συνδικαιούχων. 
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6. Σε περίπτωση φοίτησης τέκνων μέχρι 24 ετών που φοιτούν σε σχολές π.χ. Δημόσια ή Ιδιωτικά 

Πανεπιστήμια , ΙΕΚ κλπ., να προσκομιστούν πρόσφατες βεβαιώσεις της σχολής φοίτησης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση ( στην οποία να δηλώνουν ότι: 

α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 

3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα 

των θέσεων που επιλέγουν.  

β) Δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 164/2004, όπου η 

συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ημέρα ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μυκόνου μέχρι πλήρωσης των θέσεων και σε κάθε περίπτωση 

το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 25/2/2021 και ώρα 14.00. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να 

την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vkanterakis@mykonos.gr (αποκλειστικά και 

μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά) υπόψη κ. Καντεράκη Ευάγγελου (τηλ. επικοινωνίας: Γραφείο 

Προσωπικού Δήμου Μυκόνου :  22893 60124-125).  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης 

στον δικτυακό τόπο του Δήμου www.mykonos.gr,  συνημμένα στην ανακοίνωση της πρόσληψης 

προσωπικού. 

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr , στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

                                                                                                           

                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 
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