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Πληροφορίες: Ε. Καντεράκης 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (COVID-19) 

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω κορωνοϊού. 

 

 

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.  
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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. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο 

κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται 

με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και 

παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των 

συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257(ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014)                          

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 της από 14.03.2020 ΠΝΠ                          

(ΦΕΚ Α’ 64) «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει 

της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά 

το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
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δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή 

του».  

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

09/08/2019) 

10. Την υπ΄ αριθ. 23/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 

(ΑΔΑ:6Λ39ΩΚΚ-Ν0Υ) «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού που θα 

απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

τεσσάρων (4) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την 

κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών». 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου                                                 

(ΦΕΚ 1532/τ. Β΄/04.08.2008) και την τροποποίηση αυτού                                           

(ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/06.09.2017). 

12. Την προκήρυξη των δώδεκα (12) ειδικοτήτων.      

 
 
 

Ανακοινώνει 

 

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

σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 

Δήμου Μυκόνου που εδρεύει στη νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων λόγω άμεσου 

κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα τους 

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα : 

 

 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής. 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

1 4 μήνες 
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

2 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή  δίπλωμα  

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος  

σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 

ισότιμος τίτλος της ημεδαπή ή 

αλλοδαπής . 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

2 4 μήνες 

3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Περιλαμβάνονται όλες οι 

ειδικότητες της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, 

καθώς και οι ειδικότητες:  

α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 

β)Ενεργειακής και 

Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, 

τμημάτων Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ, εκτός 

από εκείνες, τα πτυχία των 

οποίων αποτελούν προσόντα 

διορισμού για τον κλάδο ΤΕ 

Πληροφορικής. 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

2 4 μήνες 

4 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  

Περιλαμβάνονται όλες οι 

ειδικότητες της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, 

καθώς και οι ειδικότητες:  

α)Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 

β)Τεχνολογίας Ιατρικών 

Συστημάτων 

γ) Ενεργειακής και 

Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, 

τμημάτων Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ, εκτός 

1 4 μήνες 
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

από εκείνες, τα πτυχία των 

οποίων αποτελούν προσόντα 

διορισμού για τον κλάδο ΤΕ 

Πληροφορικής. 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

7 4 μήνες 

6 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

(ΝΤΑΜΠΕΡ) 

α)   Άδεια μηχανοδηγού-

χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Α΄ ή Β΄ ειδικότητας 1, 

1.3 ή 1.4 ή 1.5 ή ειδικότητας 3, 

3.1 της κατάταξης του α. 2 της 

απόφασης αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.

03.2013 ΦΕΚ 

519/τ.Β΄06.03.2013) , 

β)  Άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική, 

γ) ο ομώνυμος ή αντίστοιχος 

τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικών 

2 4 μήνες 
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Επαγγελματικών Σχολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του Ν. 1346/1983 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικών 

μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 

τίτλος σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση  της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η 

ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας.(Βλέπε συνέχεια 

επικουρικούς πίνακες). 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 

από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

α)   Άδεια μηχανοδηγού-

χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Α΄ ή Β΄ ειδικότητας 1, 

1.3 ή 1.4 ή 1.5 ή ειδικότητας 3, 

3.1 της κατάταξης του α. 2 της 

απόφασης αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.

03.2013 ΦΕΚ 

519/τ.Β΄06.03.2013)  , 

β)  Άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  

απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής  

ή ισότιμος και αντίστοιχος  
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής,  υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση  της 

άδειας  υπηρεσίας, ότι η 

ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 

από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

α)   Άδεια μηχανοδηγού-

χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Α΄ ή Β΄ειδικότητας 1, 

1.3 ή 1.4 ή 1.5 ή ειδικότητας 3, 

3.1 της κατάταξης του α. 2 της 

απόφασης αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.

03.2013 ΦΕΚ 

519/τ.Β΄06.03.2013)  , 

β)  Άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης ( απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών,  μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-

χειριστή. 

 

7 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

(ΣΑΡΩΘΡΟ) 

α)   Άδεια μηχανοδηγού-

χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Α΄ ειδικότητας 3, 3.1 

της κατάταξης του α. 2 της 

απόφασης αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.

03.2013 ΦΕΚ 

519/τ.Β΄06.03.2013) , 

β)  Άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική, 

γ) ο ομώνυμος ή αντίστοιχος 

τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του Ν. 1346/1983 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικών 

μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 

τίτλος σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση  της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η 

ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - 

1 4 μήνες 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας.(Βλέπε συνέχεια 

επικουρικούς πίνακες). 

 

 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από υποψήφιους 

με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων ομάδας Α΄ 

ειδικότητας 3, 3.1 της 

κατάταξης του α. 2 της 

απόφασης αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.

03.2013 ΦΕΚ 

519/τ.Β΄06.03.2013)  , 

β)  Άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  

απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής  

ή ισότιμος και αντίστοιχος  

τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής,  υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση  της 

άδειας  υπηρεσίας, ότι η 

ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από υποψήφιους 

με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)   Άδεια μηχανοδηγού-

χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Α΄ ειδικότητας 3, 3.1 

της κατάταξης του α. 2 της 

απόφασης αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.

03.2013ΦΕΚ 

519/τ.Β΄06.03.2013)  , 

β)  Άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης ( απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών,  μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-

χειριστή. 
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                ΔΕ    

ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

ΟΥ  

(με κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: 

(α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών 

Αυτοκινήτων ή  

2 4 μήνες 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών 

ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 

Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου 

τμήματος Μηχανικών 

Αυτοκινήτων ή  

Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ειδικότητας 

Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του ν. 1346/1983 ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: 

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή  

- Ηλεκτρομηχανικών 

Συστημάτων και Αυτοματισμού 

Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 

 -Ηλεκτρικού Συστήματος 

Αυτοκινήτου ΤΕΣ 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου 

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του ν. 1346/1983 ή  

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Τεχνικού 

Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική 

άδεια οδήγησης Γ΄ 

κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις 

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις 

που ακολουθούν). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 

να είναι σε ισχύ και η οποία 

εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 

από υποψήφιο με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος 

τίτλος σχολικής μονάδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική 

άδεια οδήγησης Γ΄ 

κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις 

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις 

που ακολουθούν). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 

να είναι σε ισχύ και η οποία 

εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 

από υποψήφιο με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους 

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών, μετά την απόκτηση της 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . 

β) Ισχύουσα επαγγελματική 

άδεια οδήγησης Γ' 

κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις 

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις 

που ακολουθούν).   

δ) Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 

να είναι σε ισχύ και η οποία 

εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 

από υποψήφιο με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους 

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 

και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών, μετά την απόκτηση της 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  

 β) Ισχύουσα επαγγελματική 

άδεια οδήγησης Γ' 

κατηγορίας.  

 γ) Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις 

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις 

που ακολουθούν).   

δ) Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 

να είναι σε ισχύ και η οποία 

εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα 

με την απαιτούμενη κατά τα 

ανωτέρω άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου) 

 

 Υποψήφιοι οι οποίοι 

απέκτησαν άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ 

από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 

και μετά απαιτείται να 

προσκομίσουν πλέον της άδειας 

οδήγησης αυτοκινήτου και 

Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) μεταφοράς 

εμπορευμάτων, σύμφωνα με το 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 

112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύμφωνα 

με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι 

απέκτησαν την ανωτέρω άδεια 

οδήγησης μέχρι και την 9η 

Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται 
από την υποβολή του ανωτέρω 

πιστοποιητικού μέχρι και την 

9η Σεπτεμβρίου 2014 την 

επομένη της οποίας απαιτείται 

το ανωτέρω πιστοποιητικό. 

 

Προκειμένου για την απόδειξη 

κατοχής του Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) απαιτείται : 

είτε η κατοχή Δελτίου 

Επιμόρφωσης Οδηγού, το 

οποίο να είναι σε ισχύ και το 

οποίο εκδίδεται από την 

Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της Ν.Α. στην 

περιοχή της οποία βρίσκεται η 

κατοικία του ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του 

εντύπου της άδειας οδήγησης 

του κοινοτικού αριθμού «95» 

δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ 

των κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών που κατέχει ο 

υποψήφιος και απαιτούνται από 

την ανακοίνωση. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε 

περίπτωση που η υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της οικείας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης δεν έχει 

προχωρήσει στη συγκρότηση 

επιτροπής για τις εξετάσεις 

του ανωτέρω πιστοποιητικού 

(ΠΕΙ), ο υποψήφιος 

προκειμένου να γίνει δεκτός για 

τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της 

συγκεκριμένης ανακοίνωσης, 

πρέπει να προσκομίσει 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

απαραιτήτως σχετικό έγγραφο 

της υπηρεσίας αυτής, στο 

οποίο να αναφέρεται η 

αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω 

πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της 

μη συγκρότησης της εν λόγω 

επιτροπής. 

 

Για τις άδειες οδήγησης 

αυτοκινήτων, όταν δεν 

προκύπτει η ημερομηνία της 

αρχικής κτήσης, της κατά την 

ανακοίνωση απαιτούμενης 

άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή 

τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 

πρέπει οι υποψήφιοι να 

συνυποβάλουν και σχετική 

βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 

συγκοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της 

αρμόδιας υπηρεσίας να 

χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, 

λόγω καταστροφής ή φθοράς 

των αρχείων της, αρκεί : 

 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης 

της υπηρεσίας αυτής στην 

οποία να αναφέρεται ο λόγος 

αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης 

Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986 του υποψηφίου 

στην οποία να δηλώνει την 

ακριβή ημερομηνία αρχικής 

κτήσης της κατηγορίας 

επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης που ζητείται από 

την προκήρυξη. 

Στην περίπτωση που οι 

υποψήφιοι είναι κάτοχοι 

επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής, για να 

γίνουν δεκτοί πρέπει να 

προσκομίσουν βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του 

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚΚ-Ε4Σ



 
 
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων «περί ισοδυναμία και 

αντιστοιχίας της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες 

οδήγησης ημεδαπής».    
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ΔΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

(ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ-

ΕΝΑΕΡΙΤΗ) 

α) Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη 

ΣΤ΄ ειδικότητας (εναέριων-

υπογείων δικτύων) ή 

Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου 

Α΄Ειδικότητας του π.δ. 

108/2013, όπως ισχύει 

 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος 

τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

Επαγγελματικής Σχολής ή 

Τεχνικών Επαγγελματικών 

σχολών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή Σχολών 

Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 

1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικών 

μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί 

στην απαιτούμενη άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ή 

βεβαίωση ή βεβαίωση 

αναγγελίας ή Οποιοσδήποτε 

τίτλος μεταδευτεροβάθμιας 

(Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος 

και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 

μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, υπό την 

4 4 μήνες 
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις 
Διάρκεια 

σύμβασης 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η 

απαιτούμενη άδεια άσκησης 

επαγγέλματος ή βεβαίωση ή 

βεβαίωση αναγγελίας 

χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

10 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

14 4 μήνες 

11 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

2 4 μήνες 

12 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους 

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 

και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής 

5 4 μήνες 

 
 
 
Οι υποψήφιοι 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. 

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους 

πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

3. Βεβαίωση ανεργίας.  

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.  

5. Υπεύθυνη δήλωση 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 των άρθρων 5 και 6 

του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ 

συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον 

ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η 

συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 

μήνες ( άρθρο 6).  

6. Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου 

απαιτείται.  

7. Φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και ταχογράφου. 

 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  στα γραφεία 

της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παραλία Μυκόνου, απευθύνοντάς την 

στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Ε. Καντεράκη (τηλ. επικοινωνίας: 22893-60124, 

60118).  

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών 
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κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε 

κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από 

την περαιτέρω διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά), ήτοι από 20.03.2020 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 

και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η 

λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

 

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, στο 

Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

                                                                    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 
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