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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Μύκονος,  08.09.2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                           Αρ. πρωτ.: -1786- 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                  
ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ                              
(Π.Α.Κ.Ο). «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ» 
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ 
Τ.Κ:84600 - ΜΥΚΟΝΟΣ 
Πληροφορίες: Γραφείο Προέδρου 
Τηλ: 22890- 28636, (εσωτ.-302,-303) 
Ηλ/κη Δ/νση: grypario@gmail.com 
                                                          

   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αρ. πρωτ.: 1780- 07/09/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
 

Ο ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
(Π.Α.Κ.Ο). «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ» 

 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του  άρθρου 25 του Ν. 4440/2016  (ΦΕΚ 

224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019. 

 
2. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ: 57353/2-8-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ με 

κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2021», η οποία επιτρέπει να 

συνάπτονται κατ'εξαίρεση στους Παιδικούς Σταθμούς συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 

έντεκα (11) μηνών. 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Οργανισμού « Γεώργιος 

Αξιώτης». 

4. Την υπ' αριθμ. 1623/ 13-08-2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί ύπαρξης πιστώσεων 

για την κάλυψη της μισθοδοσίας των εργαζομένων. 

5. Την υπ' αριθμ. 08/2021 Απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2021». 
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Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού τριών (3) θέσεων ΙΔΟΧ κατηγορίας και συγκεκριμένα: ενός (1) ΤΕ 
Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής (διάρκειας οκτώ μηνών), ενός (1) ΔΕ Διοικητικού (διάρκειας οκτώ μηνών), και 
ενός (1) ΥΕ Καθαριστών -τριών, που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας, με 
χρονική διάρκεια σύμβασης έως και την 31' Αυγούστου 2022ημερομηνία λήξης του σχολικού έτους βάσει της 
υπ'αριθμ. 62/2018 Απόφαση ΔΣ - εξαιτίας της έλλειψης εργατικού δυναμικού και του αυξημένου κινδύνου 
εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVlD-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
του Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Οργανισμού «Γεώργιος Αξιώτης». 
 
 
 

 
               
 

        
                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

01 ΤΕ Αρχιμουσικού 
Φιλαρμονικής 

1 8 μήνες 

02 ΔΕ Διοικητικού 1 8 μήνες 

03 ΥΕ Καθαριστών -τριών 1 Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης έως και την 
31  Αυγούστου 2022 

 
 
 

01 ΤΕ Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής  

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ενοργάνωσης ή Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων ή παρεμφερές 
πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού. Διπλώματα ή πτυχία 
αρμονίας ή αντιστίξεως ή φυγής ή ωδικής ή μουσικού οργάνου. Σε περίπτωση έλλειψης 
υποψηφίων που κατέχουν δίπλωμα αρμονίας ή αντιστίξεως ή φυγής αρκούν τα λοιπά 
διπλώματα ή πτυχία. Θα αξιολογηθούν παράπλευροι μουσικοί τίτλοι.  
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική και καλλιτεχνική προϋπηρεσίας, σε φιλαρμονικές 
Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ. 
 Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συμμετοχή ως 
βασικός αρχιμουσικός σε εκδηλώσεις, πανηγύρεις, εθνικές επετείους, κλπ.  
Παιδαγωγικές Σπουδές: από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού,  
όπως σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. θα συνεκτιμηθούν ως πρόσθετα προσόντα.  

 
 
 

02 ΔΕ Διοικητικού 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή  
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα 
από ειδικότητα, ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
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ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή  
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον   
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

 
 

03 ΥΕ Καθαριστών –τριών 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 
*Σύμφωνα με την απόφαση 62/12-72-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού, Αθλητικού και 

Κοινωνικού Οργανισμού «Γεώργιος Αξιώτης»  και την υπ’ αριθμ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/5-12-2017) Απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας, Κοινωνικών Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

**Ο/Η  επιλεγείς/εισα της ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ( κωδ. θέσης 03) οφείλει να προσκομίσει κατά την 
πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-
10-2017) Υπουργική Απόφαση. 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 

(ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «12-02-2019». 

 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι 
μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μυκόνου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012). 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της 

υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου , εφόσον εκδίδονται ή να τα παραλάβουν από τα 

γραφεία του Π.Α.Κ.Ο «Γ.Αξιώτη» καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.. Η 

υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες 

εφημερίδες του Νόμου Κυκλάδων , μέσω email στo grammateia@grypareio.gr τις παραπάνω προθεσμίες με 

καταληκτική ημέρα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15.00. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής μέσω 

ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, της αίτησης και των δικαιολογητικών, το εμπρόθεσμο 

της αίτησης ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός τη προαναφερόμενης προθεσμίας. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ» 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 

ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ 
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