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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ.αρικμ. ΟΧ 1Α/2021 
 

για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 
 

Το ΝΠΔΔ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός 
 

«Γεώργιος Αξιώτης» 
Ανακοινώνει  

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου, ςυνολικά δφο( 2 ) ατόμων για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι 
παροδικϊν αναγκϊν του Πολιτιςτικοφ, Ακλθτικοφ και Κοινωνικοφ 
Οργανιςμοφ «Γεϊργιοσ Αξιϊτθσ» που εδρεφει ςτθν Αργφραινα Μυκόνου 
και ςυγκεκριμζνα τισ εξισ, ανά υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια 
ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα 
απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):»  
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 
ςφμβαςθσ 

Αρικμόσ 
ατόμων 

 
101 

Π.Α.Κ.Ο.Γ.ΑΞΙΩΣΗ ΑΡΓΤΡΑΙΝΑ ΔΗΜΟΤ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 
(Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ) 

 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

 
8 ΜΗΝΕ 
 

1 

102     Π.Α.Κ.Ο.Γ.ΑΞΙΩΣΗ 
(για τισ ανάγκεσ του 
Σμιματοσ Προςχολικισ 
Αγωγισ και Παιδείασ) 

ΑΡΓΤΡΑΙΝΑ ΔΗΜΟΤ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 
(Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ) 

             ΤΕ ** 
ΚΑΘΑΡΙΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

Από τθν 
θμερομθνία 
υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ  
και ζωσ 
31/08/2021* 

         1 

 
Οι υποψιφιοι των ειδικοτιτων 101 και 102, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ και ΤΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ωσ 65 ετϊν. 
ΕΝΣΟΠΟΙΟΣΗΣΑ 
Για τισ κζςεισ με κωδικό 101και 102, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων που 
ανικουν ςτον ίδιο πίνακα προςόντων, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των μονάδων που 
ςυγκεντρϊνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του διμου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων. 



 
 
Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 
 Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.6 
και να τθν υποβάλουν, αποκλειςτικά ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία 
τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  
Πολιτιςτικόσ, Ακλθτικόσ και Κοινωνικόσ Οργανιςμόσ «Γεϊργιοσ Αξιϊτθσ», Αργφραινα , 
Σ.Θ.147, Σ.Κ. 84600, Μφκονοσ, Ν Κυκλάδων με τθν ζνδειξθ για τθ«ΟΧ 1Α/2021» υπόψιν κ. 
Αμοιρίδθ Χ. (τθλ. επικοινωνίασ: 22890 28636).    
τθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων 
κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν 
αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. 
Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτθςθ και για κζςεισ μίασ μόνο 
κατθγορίασ προςωπικοφ (ΔΕ ι ΤΕ). Η ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθγοριϊν 
προςωπικοφ ςε μία ι περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε περίπτωςθ 
ακφρωςθ όλων των αιτιςεων και αποκλειςμό του υποψθφίου από τθν περαιτζρω 
διαδικαςία. Κατ’ εξαίρεςθ, ςϊρευςθ κζςεων δφο κατθγοριϊν και ςυγκεκριμζνα κατθγοριϊν 
ΔΕ και ΤΕ επιτρζπεται μόνο όταν ςτθν ανακοίνωςθ προβλζπονται τόςο κζςεισ κατθγορίασ 
ΔΕ που μπορεί να καλυφκοφν επικουρικϊσ με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ όςο και κζςεισ κατθγορίασ ΤΕ. τθν περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ τθσ ΤΕ 
κατθγορίασ κα χρθςιμοποιιςει μία μόνο αίτθςθ ςτθν οποία κα αναγράψει κατά ςειρά 
προτίμθςθσ το ςφνολο των κζςεων (κατθγοριϊν ΔΕ και ΤΕ) που επιδιϊκει. 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ 
θμερολογιακά) και αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ ΟΧ 
1Α/2021 
 
παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ ι τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ 
και ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν 
μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ. Η ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν 
παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ θμζρασ και εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα 
(δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ, τότε θ λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα. 
Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων: α) ςτθν υπθρεςία 
μασ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ· β) ςτο δικτυακό τόπο του ΑΕΠ (www.asep.gr) και 
ςυγκεκριμζνα ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: Πολίτεσ - Ζντυπα – 
Διαδικαςίεσ-Διαγωνιςμϊν Φορζων-Ορ. Χρόνου ΟΧ γ) ςτα κατά τόπουσ Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) αλλά και ςτθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ 
(www.kep.gov.gr)όπου μζςω τθσ διαδρομισ: φνδεςμοι-Ανεξάρτθτεσ και άλλεσ 
αρχζσ -ΑΕΠ κα οδθγθκοφν ςτθν κεντρικι ςελίδα του δικτυακοφ τόπου του ΑΕΠ και 
από εκεί κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζντυπα μζςω τθσ διαδρομισ: Πολίτεσ - Ζντυπα – 
Διαδικαςίεσ-Διαγωνιςμϊν Φορζων - Ορ. Χρόνου ΟΧ. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. 
 

ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ 
 

 


