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ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.  
 

 

                                              Ο ΔΗΜΟΣ  MΥΚΟΝΟΥ  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά  εννέα  (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών του Δήμου Μυκόνου, που εδρεύει στη νήσο Μύκονο του Νομού 
Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο 
ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@mykonos.gr) είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυκόνου, Παραλία Μυκόνου Τ.Κ. 84600 
Μύκονος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού , υπόψη κου 
Ευάγγελου Καντεράκη και κας Μαρίας Μπουγιούρη. (Τηλ. Επικοινωνίας 
2289360124 ή 2289360125).   

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψήφιων. 
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική 
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Μυκόνου και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.mykonos.gr), 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. 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.  
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