
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                           Μύκονος, 22/06/2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             Αρ. πρωτ.: - 7269 - 

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 

FAX : 22890-23350 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου  χρόνου  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

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

και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης 

προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 

2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 

ΑΔΑ: 6ΡΛΖΩΚΚ-Ε2Α



 
 
 

το προσωπικό που προσλαμβάνεται 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 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009                                   

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να 

εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας 

για κατεπείγουσες ανάγκες.  

5. 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.  

6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο 

κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται 

με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και 

παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των 

συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257(ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014)                          

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 της από 14.03.2020 ΠΝΠ                          

(ΦΕΚ Α’ 64) «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει 

της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά 

το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 
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Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή 

του».  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 

09/08/2019) 

10. Την υπ΄ αριθ. 76/2020 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 

«Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τεσσάρων (4) μηνών μέσα σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων 

αναγκών». 

11. Το υπ.αριθμ. πρωτ. 6972/18.06.2020 «Εισηγητικό Σημείωμα» της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.  

12. Το υπ. Αριθμ. πρωτ.6943/17.06.2020  «Εισηγητικό Σημείωμα» του Γραφείου 

φύλαξης Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολείων του Τμήματος 

Συντήρησης και Εξωραϊσμού Περιβάλλοντος.  

13. 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).   

 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

είκοσι εννέα  (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου 

Μυκόνου που εδρεύει στη Νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων λόγω άμεσου 

κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα τους 

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα : 
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Κωδικός 

θέσης 
Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 

Διάρκεια 

σύμβασης 

101 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

14 

Από την 

Υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

και έως και 

13/09/2020 

102 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και 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. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

15 

Από την 

Υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

και έως και 

13/09/2020 

 

 

 

Οι υποψήφιοι/ιες 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 (άρθρο 14 του Ν. 

3584/2007). 
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- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης 

εξαίρεσης. 

- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του 

Ν.3584/2007). 

 

 Επισημαίνεται ότι στους προσκληθέντες της παρούσας ανακοίνωσης δεν 

χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55. τ.Α’) σε συνδυασμό με την 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

 

 

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. 

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 των άρθρων 5 και 

6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ 

συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και 

τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ 
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η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 

24 μήνες ( άρθρο 6).  

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν 

αυτοπροσώπως, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την 

καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυκόνου, στην Διεύθυνση: 

Παραλία Μυκόνου , Κεντρικό Κτήριο του Δημαρχείου Μυκόνου. 

Η αίτηση , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: vkanterakis@mykonos.gr,   με 

θέμα : «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ». 

(Πληροφορίες : Γραφείο Προσωπικού Δήμου Μυκόνου, στα τηλέφωνα 2289360124 

και 2289360125)   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε  πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή . 

από ΤΡΙΤΗ 23.06.2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2020 και ώρα 14.30. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων 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 

mailto:vkanterakis@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/
http://www.mykonos.gr/
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