
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Μήλος, 24-02-2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αριθμ. πρωτ.: 150 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ    

                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σύμφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256). 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΜΗΛΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών 

Υπαλλήλων, όπως ισχύουν 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου (ΦΕΚ 

1225/τ΄Β΄/01.9.2005)  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α’ 256) 

6. Το µε αρ.πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

7. Την µε αρ. πρωτ.:139/19-02-2021 βεβαίωση της προϊσταμένης της Δ/νσης  Δ/κων και 

Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό οικονομικού έτους 

2021 του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου 

8. Τις ανάγκες των ∆ηµοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών 

µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 

9. Την υπ’ αριθµ 06/23-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου Μήλου (Α∆Α: 

ΨΠΥΝΟΕΒΓ-91Σ),  που αφορά στην έγκριση πρόσληψης δύο (02) ατόµων, µε σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης εργασίας τους έως οκτώ μήνες 

 

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

(02) ατόµων στο ∆ηµοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης 

προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την 

αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριµένα, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και 

διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 

(τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία Ειδικότητα Αριθμός 

ατόμων 

Χρόνος 

απασχόληση 

101 Δημοτικό 

Λιμενικό 

Ταμείο Μήλου 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΏΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

2 Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

οκτώ μήνες 

 

ΑΔΑ: ΩΤΓΧΟΕΒΓ-97Γ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

 

101  ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 

 

 

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

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση ( ανακτηθείσα στην ιστοσελίδα του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου) 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

3. Σχετικά µε την απόδειξη εμπειρίας, όπως δηλώνεται στην αίτηση: 

α) στον οικείο φορέα : η εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα 

από την υπηρεσία. 

β) σε άλλον φορέα : ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει : βεβαίωση του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 

δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί 

της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του 

οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 

χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Γραφείου του 

Δηµοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον 

διαδικτυακό τόπο  www.milosport.gr.  

Στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. θα αναρτηθεί και η αίτηση  που θα πρέπει να συµπληρώσουν 

οι ενδιαφερόµενοι. 

 

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου , αποκλειστικά στο email prosopiko@milos.gr από την Τετάρτη 24-02-2021  

έως και την Πέμπτη 25-02-2021  μέχρι την 16:00.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 

 

 

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

http://www.milosport.gr/
mailto:prosopiko@milos.gr
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