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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Μύκονος, 17-11-2020                                                                                                                                                                                                        

      ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                               
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 
ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ  

 

Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες: Μην προσέρχεστε στο 

Δημαρχείο αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη! 

 
 
O Δήμος Μυκόνου ενημερώνει  ότι τα τεστ όλων των δημοτικών υπαλλήλων που 
είχαν έρθει σε επαφή με τον συνάδελφο, που βρέθηκε θετικός στον κορωνοιό, είναι 
αρνητικά.  
 
 Σε κάθε περίπτωση, όμως, και επιπλέον των απολυμάνσεων που 
πραγματοποιήθηκαν, ακολουθούμε πιστά την τήρηση όλων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μυκόνου καλεί τους πολίτες να κάνουν χρήση των 

ηλεκτρονικών δυνατοτήτων που παρέχονται από το δήμο, αναφορικά με την 
διεκπεραίωση  των  υποθέσεών τους ως ακολούθως:  
 
Για το Γραφείο Δημάρχου : mayor@mykonos.gr  
 
Για το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δημοτολόγιο/ Ληξιαρχείο: 
dimotologio@mykonos.gr,  lixiarchio@mykonos.gr  
 
Για το Γραφείο Προσωπικού : vkanterakis@mykonos.gr  
 
Για την Οικονομική Υπηρεσία: - Τμήμα Εσόδων: income@mykonos.gr   
 
Για το ΤΑΠ : myktap2020@gmail.com  
 
Για την Ταμειακή Υπηρεσία: tameio@mykonos.gr  
 
Για το Τμήμα Εξόδων: expenses@mykonos.gr  
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Για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : yp@mykonos.gr 
 
Για Γενικά θέματα του Δήμου : grammateia@mykonos.gr 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ: 
 
Για πληρωμή τελών, προστίμων και δόσεων ρύθμισης η καταβολή τους θα γίνεται 
μόνο με e-banking και κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς του Δήμου 
Μυκόνου: 
ALPHA BANK: GR 150140 794079400 2001000034 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 090172714 0005714 052637768 
EUROBANΚ: GR 210260092 0000160 200028267 
ΕΘΝΙΚΗ: GR 760110 41600000416 54004146 
Παρακαλούμε στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται το ΑΦΜ και το 
ονοματεπώνυμο του οφειλέτη. Αν η οφειλή αφορά πρόστιμο ΚΟΚ παρακαλούμε 
να αναγράφεται και ο αριθμός της κλήσης. 
 
ΟΑΕΔ: 
 
Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που παρέχονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, είναι 
αναρτημένες στο site www.oaed.gr και ειδικότερα: 
http://www.oaed.gr/-/ypochreotike-e-elektronike-ypobole-aiteseon-gia-tis-
perissoteres-paroches-kai-bebaioseis-logo-tes-lepses-proleptikon-metron-kata-tou-
koronoiou 
 
Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr οι πολίτες 
μπορούν να αντλούν κάθε χρήσιμη πληροφορία που σχετίζεται με τηλέφωνα 
επικοινωνίας που αφορούν στις Υπηρεσίες του Δήμου. 
Τηλεφωνικό  κέντρο του Δήμου Μυκόνου:  2289360100 
 
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι πολίτες που προτιμούν να προσέρχονται 
αυτοπροσώπως στο Δήμο, να ενημερώνουν προηγουμένως τηλεφωνικά τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
                      
 

                                                                  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  
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