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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Μύκονος,  16.11.2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                Αρ.πρωτ:    -οικ.3413- 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                          
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                
------------------------------ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ Δ.Λ.Τ.Μ.   
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01 /2018. 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την αναπλήρωση μοναδικών στον κλάδο τους ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ΔΕ 

Διοικητικού-Γραμματέων τακτικών υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. μας (Ν.4483/2017) 
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  Α’ 114/08-06-2006) όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2007) όπως ισχύει. 
3. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
4. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ [ΦΕΚ Β΄1847/11.12.03]  καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτού [ΦΕΚ Β΄929/21.06.04], [ΦΕΚ Β΄ 1021/02.06.08], [ΦΕΚ Β΄ 1123/10.06.09], 
[ΦΕΚ Β’ 2048/24.09.09],[ΦΕΚ Β΄ 3269/30-12-2011] και [ΦΕΚ Β΄ 1852/13-06-2012]. 

6. Την υπ' αριθμ. 77/25-07-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ. με την 
οποία αιτιολογείται και εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις του αρθρ. 94 
του ν.4483/2017. 

7. Την με αρ. πρωτ.49989/28-08-18 επιστολή της Αποκ. Διοικ. Αιγαίου με την οποία μας 
ενημερώνει ότι δεν εμπίπτει σε έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42203/13-08-2018 
εγκύκλιο 27 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

8. Την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν.4483/2017, με την οποία παρέχεται η 
δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που 
εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, αντίστοιχης 
ειδικότητας, ο οποίος απουσιάζει λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, με σκοπό να 
καλυφθεί η ανάγκη για όλο το χρονικό διάστημα της απουσίας.  

9. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ούτε 
τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994. 

10. Την με αρ.πρωτ. οικ.2030/06-08-018 βεβαίωση πιστώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δ.Λ.Τ.Μ. 
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Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (02) 
ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω απουσίας τακτικού μοναδικού 
στον κλάδο του υπαλλήλου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων, που 
εδρεύει στην Μύκονο και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Δ.Λ.Τ.Μ. Μύκονος 
ΠΕ Πολιτικός 

Μηχανικός 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως 13/05/2019 

01 

102 Δ.Λ.Τ.Μ. Μύκονος 
ΔΕ Διοικητικού – 

Γραμματέων 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως 31/10/2020 

01 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, β) οποιοδήποτε 
πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε  η άδεια άσκησης επαγγέλματος, γ) 
γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα: 
ι) επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων, ιιι) βάσεων δεδομένων, 
ιν) παρουσιάσεων,  & ν) υπηρεσιών διαδικτύου,  δ) Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας. 

 

102 

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. 
Κλάδων: Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή Οικονομίας ή 
Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή 
Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων Διοίκησης ή Εμπορικών 
Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Β) γνώση 
πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα α) 
επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

 

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

 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τη θέση με κωδικό 101 και 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μυκόνου. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  Παραρτήματος ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου του ΑΣΕΠ (ΣΟΧ), με σήμανση έκδοσης την 06/03/2017. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο site 
του Δ.Λ.Τ.Μ.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση στο γραφείο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου στο Ν. Λιμάνι κτίριο 4 (1ος όροφος) Τ.Κ.84600 τηλ. 
Επικοιν. 2289028933, 28935, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. 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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας και στο Διαύγεια. 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.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δ.Λ.Τ.Μ. (www.mykonosports.gr) ή ακόμα και να 
καταθέσουν συμπληρωμένη δική τους αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών πρόσληψης προς το 
Δ.Λ.Τ.Μ. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ423ΟΡ0Ρ-ΙΟΘ



Ορθή επανάληψη ως προς τα «απαραίτητα δικαιολογητικά» 

 

Σελίδα 4 από 4 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου με πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του φορέα. Προσληφθέντες οι οποίοι 
αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται άμεσα με άλλους. 

 Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

                      
 
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος,                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                του Δημοτικού Λιμενικού  
                                                                                        Ταμείου Μυκόνου  
 
 
                                                                                    Καλπουρτζή Α. Ελένη 
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