
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μήλος 15-07-2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Α.Π: 637 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΜΗΛΟΥ                                                                   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη τριών (03) ατόμων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Δ. Μήλου. 

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως 

αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 

4325/2015 και του άρθρου 36 του Ν. 4765/201, σύμφωνα με τις οποίες 

επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας , για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών , με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 , σύμφωνα με τις οποίες 

εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 , 

όπως ισχύει η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου 

4. Το γεγονός της επιτακτικής ανάγκης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

στην ζώνη ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Μήλου  

5. Την υπ΄ αριθμ. 38/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου 

6. Την υπ΄αριθ. 544/24-06-2022 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων την 

Οικονομικής υπηρεσίας του Δ. Μήλου. 

                                        

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη -τριών (03) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας δύο (2) μηνών: 

 

 

7.   με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 

 

ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Οδηγών 

Αυτοκινήτων 

1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  

Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 

Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 

Δύο μήνες 
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και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' 

κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας 

Μηχανών και Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού 

Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού 

Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 

Αυτοκινήτων του Τομέα 

Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα 

Οχημάτων 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: 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 

Συστημάτων και Αυτοματισμού 

Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 

Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη 

Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών 

και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Τεχνικού 

Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ 

ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
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ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους/ες 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 κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 

από υποψηφίους/ες 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 

απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου 

Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 

ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής 

Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 

212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της 
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αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά 

την απόκτηση της επαγγελματικής 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους/ες 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 

απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου 

Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 

ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής 

Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 

212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά 

την απόκτηση της επαγγελματικής 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

2 Δεν απαιτούνται 

τυπικά 

προσόντα 

Δύο μήνες 
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1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

    των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. 

3. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη 

,υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά: 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μήλου 

(Δ/νση: Πλάκα, τηλ: 2287360122) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο 

υπάλληλος κ. Νίνος Κωνσταντίνος του Ιωάννου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία τριών (03) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου.  

 

 
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μήλου  

 

 

Νίνος Χρήστος 
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