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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  02 /2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) ορίζονται τα 

εξής: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της 
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019) 

5. Την υπ΄ αριθμ. 97/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 
(ΑΔΑ: Ρ4ΗΖΩΚΚ-3ΜΤ) «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα δύο (2) μηνών για την 
κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών». 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/τ. 
Β΄/04.08.2008) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/06.09.2017). 

7. Την υπ’ αριθ.11716/07-11-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη 
πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΣΗΞΩΚΚ-ΚΤΟ
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Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου 
Μυκόνου που εδρεύει στη νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων, και συγκεκριμένα τους 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα : 
 

 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος 
Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ  

1 2 μήνες 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ 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  

1 2 μήνες 

3 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα 
Βιβλιοθηκονομίας ή 
Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης ή 
Διαχείρισης Πληροφοριών ή 
Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Κοινωνικών- Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων 
ή Διοίκησης και Διαχείρισης 
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας ή Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού ή 
Διοίκησης Παραγωγικών 
Μονάδων ή Διοικητικής 
Τεχνολογίας ή Δημοσίων 
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή 
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών 
Εργασιών ή Εμπορίας και 
Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού 
Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή 
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών 
στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή 
Εφαρμογών Πληροφορικής στη 
Διοίκηση και στην Οικονομία ή 
Λογιστικής ή Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων και Μεταφορών 

2 2 μήνες 

ΑΔΑ: ΩΣΗΞΩΚΚ-ΚΤΟ
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

 ή Πληροφορικής και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης ή 
Στελεχών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων  και 
Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή 
Τηλεπληροφορικής και 
Διοίκησης ή Τουριστικών 
Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας 
και Οργάνωσης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης 
και Διακίνησης Προιόντων ή 
Χρηματοοικονομικής και 
Ασφαλιστικής ή 
Χρηματοοικονομικής και 
Ελεγκτικής ή 
Χρηματοοικονομικών 
Εφαρμογών ή 
Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων 
στις Ανατολικοευρωπαικές 
Χώρες  ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας και  
Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ  

4 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 

– Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο 

6 2 μήνες 

ΑΔΑ: ΩΣΗΞΩΚΚ-ΚΤΟ
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

ή ειδικότητα ή 

-Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ανεξάρτητα από 
ειδικότητα ή 

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης 
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής και   

 

Β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

 

 
 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.   
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, 
ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του 
δήμου Μυκόνου. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ 
 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, 
Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, Α.Μ. ΙΚΑ 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

ΑΔΑ: ΩΣΗΞΩΚΚ-ΚΤΟ
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3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά 
τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης, 
στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από 
την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια 
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν.2190/94 με την ιδιότητα του 
εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε  
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που 
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και 
λήξη). 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Μυκόνου 
8. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανά κλάδο και ειδικότητα, όπως 

περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες. 
 
 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παραλία Μυκόνου, απευθύνοντάς την στο 
Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Ε. Καντεράκη ή Μ. Μπουγιούρη (τηλ. επικοινωνίας: 
22893-60124, 60118).  

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά), ήτοι από 08/11/2019 έως 17/11/2019. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 
 

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, στο 
Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 
                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
 
                                                                                       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

ΑΔΑ: ΩΣΗΞΩΚΚ-ΚΤΟ
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