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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης 

προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 

2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 

το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 

οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα μηνών.  



4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009                                   

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται 

από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για 

κατεπείγουσες ανάγκες.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη 

έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες 

μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.  

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου                                                 

(ΦΕΚ1532/τ.Β΄/04.08.2008) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 

3075/τ.Β΄/06.09.2017).   

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 

09/08/2019). 

8. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 20551/20.12.2022 Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

σχετικά με την «Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών γιατην κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών». 

9. Την υπ΄ αριθ. 308/2022 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 

«Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών». 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου 

Μυκόνου που εδρεύει στη Νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα: 



Κωδικός 

θέσης 
Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 

Διάρκεια 

σύμβασης 

101 Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

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 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   

 

Β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
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Από την 

Υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

και δύο (02) 

μήνες 

 

 

 

 



 

Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει : 

- Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.   

- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 

3584/2007). 

- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του 

Ν.3584/2007) 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα 

εξής δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους ή πιστοποιητικό 

γέννησης για τους άγαμους.  

3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος και απόδοση ΑΜΚΑ. 

4. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν). 

5. Ευκρινής φωτοτυπία Λογαριασμού τραπέζης (αριθμός λογαριασμού και ΙΒΑΝ)  με 

πρώτο το όνομα του/της υπαλλήλου, σε περίπτωση συνδικαιούχων . 

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι: 

α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.  

β) Δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 

Π.Δ 164/2004, όπου η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει τους 24 μήνες. 

 

 



 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά 
περίπτωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε 
ηλεκτρονικά (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 κας Αναστασίας Αργουδέλη (Τηλ. Επικοινωνίας 
2289360125).   

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής 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 υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 
γίνονται δεκτές. 
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή από 

ΠΕΜΠΤΗ 29.12.2022 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 04.01.2023 και ώρα 15.00. 

 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον δικτυακό τόπο 

του Δήμου www.mykonos.gr,  συνημμένα στην ανακοίνωση της πρόσληψης 

προσωπικού. 

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου 

www.mykonos.gr , στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

 

                                                                                                                          

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

  

 

                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 
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