
[1] 
 

                                                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣO ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                    Μφκονοσ,  24/02/2021 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ. πρωτ.:  - 3945 - 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                                                                       

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                                                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ    

ΣΑΧ. Δ/ΝΗ : Παραλία Μυκόνου 

Σ.Κ : 84600 - Σ.Θ. 609- Μφκονοσ  

Πλθροφορίεσ : Ε. Καντεράκθσ 

Σθλ. : 22893-60124, 60125 

Email : vkanterakis@mykonos.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΑΡ.212 ΣΟΤ Ν.3584/2007 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΑΜΕΗ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ Ή 

ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΛΟΓΩ ΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡ.74 ΣΟΤ 

Ν.4745/2020 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘ.175 ΣΟΤ Ν.4764/2020 

 

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 Ζχοντασ υπόψθ: 

1.    Σισ διατάξεισ των άρκρων 58 & 59 του ν.3852/2010, Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρό ραμμα Καλλικράτθσ  ΦΕΚ 87/7.6.2010/Α   , όπωσ ιςχφουν. 

2.    Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικασ κατάςταςησ Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων»  ΦΕΚ143/Α/28-06-2007  περί πρόςλθψθσ προςωπικοφ  ια 

κατεπεί ουςεσ εποχικζσ ι πρόςκαιρεσ ανά κεσ ΟΣΑ. 

3. Σο άρκρο 74 του Ν. 4745/2020  Α  214   “Διατάξεισ  ια τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-

19 από τουσ ΟΣΑ” ςφμφωνα με το οποίο επιτρζπεται θ πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτουσ Διμουσ & 

Περιφζρειεσ ςτισ περιπτϊςεισ άμεςθσ ανά κθσ λιψθσ μζτρων λό ω ςοβαρισ απειλισ τθσ 

δθμόςιασ υ είασ, ςφμφωνα με το άρκρο 212 Ν. 3584/2007  Α  143   και το άρκρο 20 του Ν. 

2190/1994  Α  28  , ζωσ τισ 28.2.2021.’’ 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 175 του Ν. 4764/2020  Αϋ 256  “Πρόςλθψθ προςωπικοφ  ια 

αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19 από τουσ Ορ ανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  ΟΣΑ “ 

ςφμφωνα με το οποίο επιτρζπεται θ πρόςλθψθ προςωπικοφ και λοιποφ προςωπικοφ πλθν 

ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ, κατ’ εξαίρεςθ του περιοριςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 20 του ν. 

2190/1994. 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 212  Προςωπικό  ια απρόβλεπτεσ και επεί ουςεσ ανά κεσ  του Ν. 

3584/2007  ΦΕΚ 143/Α’/28-07-2007). 
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6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 20  Προςωπικό  ια απρόβλεπτεσ και επεί ουςεσ ανά κεσ  του Ν. 

2190/94 “φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ  ια τθν επιλο ι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων 

διοίκθςθσ”  ΦΕΚ 28/Α’/03-03-1994). 

7. Σισ υπ’ αρικ. 200/2020  ΑΔΑ : 9Ψ0ΦΩΚΚ-ΙΜΕ , 205/2020  ΑΔΑ : 6195ΩΚΚ-ΒΞΩ  και 04/2021 

 ΑΔΑ : ΡΒΚΩΚΚ-Σ1Ι) αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυκόνου, με τισ οποίεσ 

ε κρίκθκε θ πρόςλθψθ του κάτωκι Ι.Δ.Ο.Χ. προςωπικοφ,  ια να ερ αςκεί  ια χρονικό διάςτθμα 

οκτϊ  8  μθνϊν,  ια τθν κάλυψθ των ζκτακτων και κατεπει ουςϊν αυξθμζνων ανα κϊν, λό ω 

τθσ ςοβαρισ απειλισ τθσ δθμόςιασ υ είασ από τον κορωνοϊό COVID-19. 

8. Σον Ορ ανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου  ΦΕΚ 1532/τ. Βϋ/04.08.2008  όπωσ 

τροποποιικθκε  ΦΕΚ 3075/τ.Βϋ/06.09.2017  και ιςχφει. 

9. Σο με αρικ. πρωτ. 9755/08.02.2021 ζ  ραφο του Τπουρ είου Εςωτερικϊν ςχετικά με τθ 

διάρκεια ςφναψθσ των ςυμβάςεων ΙΔΟΧ λό ω κορωνοϊοφ. 

10. Σο  ε ονόσ ότι ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ  ια πρόςλθψθ των κάτωκι ατόμων. 

11. Σθν ανά κθ  ια τθν εφρυκμθ λειτουρ ία των Τπθρεςιϊν του Διμου μασ λό ω τθσ άμεςθσ 

ανά κθσ λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων λό ω τθσ ςοβαρισ απειλισ τθσ δθμόςιασ 

υ είασ. 

 

 

Ανακοινϊνει 

τθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ ερ αςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά τριάντα δφο (32) 

ατόμων  ια τθν κάλυψθ εποχικϊν ι παροδικϊν ανα κϊν του Διμου Μυκόνου που εδρεφει ςτθ Νιςο 

Μφκονο του Νομοφ Κυκλάδων λό ω ςοβαρήσ απειλήσ τησ δημόςιασ υγείασ από τη διαςπορά του 

κορωνοϊοφ COVID-19 και ςυ κεκριμζνα τουσ εξισ, ανά κωδικό κζςθσ, ειδικότθτα, αρικμό κζςεων και 

διάρκεια ςφμβαςθσ, με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα προςόντα : 

 

Κωδικόσ κζςθσ Ειδικότθτα Συπικά προςόντα Θζςεισ 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

Α  Οποιοδιποτε πτυχίο ι 

δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 

Πανεπιςτθμίου  Ε.Α.Π.  ΑΕΙ ι 

Προ ραμμάτων πουδϊν 

Επιλο ισ  Π..Ε.  ΑΕΙ τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ 

τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. 

 

Β  Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα 

αντικείμενα:  i  επεξερ αςίασ 

κειμζνων,  ii  υπολο ιςτικϊν 

φφλλων και  iii  υπθρεςιϊν 

3 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 
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Κωδικόσ κζςθσ Ειδικότθτα Συπικά προςόντα Θζςεισ 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

διαδικτφου. 

102 
ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Α  Οποιοδιποτε πτυχίο ι 

δίπλωμα ΣΕΙ ι δίπλωμα  

Προ ραμμάτων πουδϊν 

Επιλο ισ  Π..Ε.  ΣΕΙ τθσ 

θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ  

ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ ι πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι 

ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπι ι 

αλλοδαπισ . 

 

Β  Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα 

αντικείμενα:  i  επεξερ αςίασ 

κειμζνων,  ii  υπολο ιςτικϊν 

φφλλων και  iii  υπθρεςιϊν 

διαδικτφου. 

2 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 

103 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

Α  Δίπλωμα Επα  ελματικισ 

Κατάρτιςθσ  Ι.Ε.Κ  οποιαςδιποτε 

ειδικότθτασ του τομζα 

Χρθματοπιςτωτικϊν και 

Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν  πρϊθν 

Οικονομίασ και Διοίκθςθσ  

ι  Πτυχίο Βϋ κφκλου πουδϊν 

Σεχνικοφ Επα  ελματικοφ 

Εκπαιδευτθρίου  ΣΕΕ , 

ανεξάρτθτα από ειδικότθτα , 

ι  Πτυχίο Αϋ κφκλου πουδϊν 

Σεχνικοφ Επα  ελματικοφ 

Εκπαιδευτθρίου  ΣΕΕ  

οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του 

τομζα Οικονομίασ και Διοίκθςθσ 

ι 

– Απολυτιριοσ τίτλοσ: 

6 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 
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Κωδικόσ κζςθσ Ειδικότθτα Συπικά προςόντα Θζςεισ 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

– Ενιαίου Λυκείου ι 

– Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, 

ανεξάρτθτα από κλάδο ι 

ειδικότθτα ι 

-Σεχνικοφ Επα  ελματικοφ 

Λυκείου, ανεξάρτθτα από 

ειδικότθτα ι 

Λυκείου Γενικισ Κατεφκυνςθσ ι 

άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ 

τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ 

αλλοδαπισ. 

104 

ΔΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ/ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Αϋ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

α  Άδεια άςκθςθσ επα  ζλματοσ 

ε καταςτάτθ ι ςυντθρθτι 

θλεκτρολό ου Αϋ ι Γϋ ι Σϋ 

ειδικότθτασ, 1θσ ι 2θσ ι 3θσ 

κατθ ορίασ ι άδεια Ε καταςτάτθ 

θλεκτρολό ου 1θσ ομάδασ Αϋ 

ειδικότθτασ  ΠΔ 108/13  και 

β  Οποιαδιποτε πτυχίο ι 

δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ 

τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι 

μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι 

άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 

αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ 

ειδικότθτασ 

 

ι 

Απολυτιριοσ τίτλοσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

 απολυτιριο τριτάξιου  υμναςίου 

ι  ια τουσ υποψιφιουσ που 

ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 

1980 απολυτιριο δθμοτικοφ 

ςχολείου  ι ιςοδφναμο 

απολυτιριο κατϊτερθσ Σεχνικισ 

2 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 
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Κωδικόσ κζςθσ Ειδικότθτα Συπικά προςόντα Θζςεισ 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

χολισ του Ν.Δ. 580/1970  ι 

απολυτιριο τίτλο Ερ αςτθρίων 

Ειδικισ Επα  ελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του 

άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ 

τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 

αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον 

τριϊν  3  ετϊν μετά τθν  άδεια. 

105 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 Εξωτερικϊν χϊρων  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

 άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

4 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 

106 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

 άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

2 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 

107 
ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

 άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

6 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 

108 ΤΕ ΦΤΛΑΚΩΝ 

Απολυτιριοσ τίτλοσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

 απολυτιριο τριτάξιου  υμναςίου 

ι  ια υποψθφίουσ που ζχουν 

αποφοιτιςει μζχρι το 1980 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου  

ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ 

κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του 

Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ 

τίτλοσ Ερ αςτθρίων Ειδικισ 

Επα  ελματικισ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 

2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ 

7 

Από τθν 

υπο ραφι 

τθσ 

ςφμβαςθσ 

ζωσ 8 μινεσ 
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Κωδικόσ κζςθσ Ειδικότθτα Συπικά προςόντα Θζςεισ 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 

ιςότιμοσ τθσ αλλοδαπισ. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

1.α  Ζλλθνεσ πολίτεσ, β  πολίτεσ των άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τουσ 

περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και    Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι Ομο ενείσ και 

Ομο ενείσ αλλοδαποί που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο, 

και ομο ενείσ εξ Αι φπτου χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικα ζνειασ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων, κατά το  ζνοσ και τθ ςυνείδθςθ, αποδεικνφεται με 

άλλουσ τρόπουσ  ν.δ.3832/1958, ωσ ιςχφει . 

 

2.Να ζχουν υ εία που απαιτείται  ια τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ, να μθν ανικουν ςτισ 

ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου  ια ςοβαρι λοίμωξθ COVID-19ςφμφωνα με τθν 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030  ΦΕΚ 928/τ.Β  /18-03-2020  ε κφκλιο κακϊσ και να μθν ανικουν ςτισ 

ομάδεσ που δικαιοφνται άδεια ειδικοφ ςκοποφ ςφμφωνα με τθν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787. 

 

3.Να μθν ζχουν κϊλυμα πρόςλθψθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.3528/2007  Τπαλλθλικόσ 

Κϊδικασ . 

 

4.Κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων να κατζχουν τα υποχρεωτικά τυπικά προςόντα 

πρόςλθψθσ κακϊσ και τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά ανα νϊριςθσ και ιςοτιμίασ των τίτλων ςπουδϊν 

τουσ εφόςον ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ καλοφνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξισ 

δικαιολο θτικά:  

1. Φωτοαντί ραφο των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ ταυτότθτασ.  

2. Πιςτοποιθτικό οικο ενειακισ κατάςταςθσ  ια τουσ ζ  αμουσ ι πιςτοποιθτικό  ζννθςθσ  ια τουσ 

ά αμουσ.  

3. Φωτοτυπία Εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ και απόδοςθ ΑΜΚΑ. 

4. Αρικμό Μθτρϊου Ι.Κ.Α.   ια όςουσ ζχουν . 

5. Ευκρινισ φωτοτυπία Λο αριαςμοφ τραπζηθσ  αρικμόσ λο αριαςμοφ και ΙΒΑΝ  με πρϊτο το όνομα 

του/τθσ υπαλλιλου, ςε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων. 
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6. ε περίπτωςθ φοίτθςθσ τζκνων μζχρι 24 ετϊν που φοιτοφν ςε ςχολζσ π.χ. Δθμόςια ι Ιδιωτικά 

Πανεπιςτιμια , ΙΕΚ κλπ., να προςκομιςτοφν πρόςφατεσ βεβαιϊςεισ τθσ ςχολισ φοίτθςθσ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ ( ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι: 

α  πλθροφνται τα  ενικά προςόντα όπωσ προβλζπονται  ια τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του Ν. 

3584/2007, τθν υ εία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει  ια να εκτελζςουν τα 

κακικοντα των κζςεων που επιλζ ουν.  

β  Δεν ςυντρζχει κϊλυμα πρόςλθψθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Π.Δ 164/2004, όπου 

θ ςυνολικι χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τουσ 24 μινεσ. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων αρχίηει από τθν θμζρα ανάρτθςισ τθσ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων 

του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου Μυκόνου μζχρι πλιρωςθσ των κζςεων και ςε κάκε 

περίπτωςθ το αρ ότερο μζχρι τθν Πζμπτθ 25/2/2021 και ϊρα 14.00. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ςχετικι αίτθςθ με όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, και 

να τθν υποβάλλουν μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολο θτικά, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 

ςυ κεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου vkanterakis@mykonos.gr (αποκλειςτικά και 

μόνο  ια αιτιςεισ και δικαιολο θτικά  υπόψθ κ. Καντεράκθ Ευά  ελου  τθλ. επικοινωνίασ: Γραφείο 

Προςωπικοφ Διμου Μυκόνου :  22893 60124-125).  

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ κακϊσ και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ 

ςτον δικτυακό τόπο του Διμου www.mykonos.gr,  ςυνθμμζνα ςτθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψθσ 

προςωπικοφ. 

Η παροφςα ανακοίνωςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου www.mykonos.gr , ςτο 

πρό ραμμα «Διαφ εια» και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

                                                                                                           

                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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