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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ                          
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                           Μύκονοσ, 16 Αυγούςτου 2021 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ       Αριθ. Πρωτ. : -27614 - 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Σαχ. Δ/νςη : Παραλύα Μυκόνου 
Πληροφορύεσ : Ε. Καντερϊκησ 
Σηλϋφωνο : 2289360124-125 
E-mail : vkanterakis@mykonos.gr                  
  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
για την πρόςληψη προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου 

οριςμϋνου χρόνου ςε υπηρεςύεσ καθαριςμού ςχολικών μονϊδων  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Έχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπωσ  ϋχουν 
τροποποιηθεύ και ιςχύουν 
2. Σισ διατϊξεισ του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικασ Κατϊςταςησ Δημοτικών 
Τπαλλόλων, όπωσ ιςχύουν 
3. Σισ διατϊξεισ του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικασ Δόμων και Κοινοτότων, 
όπωσ ιςχύουν 
4. Σισ διατϊξεισ του ν.3852/2010, Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ 
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ  (Α΄87), όπωσ ιςχύουν 
5. Σην υπ’ αριθ. 55472/2021 Απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών «Διαδικαςύα 
και κριτόρια για την πρόςληψη προςωπικού καθαριότητασ ςχολικών μονϊδων 
Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, των Δημόςιων Ινςτιτούτων 
Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των χολεύων Δεύτερησ Ευκαιρύασ 
(.Δ.Ε.) τησ Φώρασ από τουσ Δόμουσ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου 
οριςμϋνου χρόνου» (ΥΕΚ 3352/Β΄/2021) 
6. Σην υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Υ. ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Εγκριτικό 
Απόφαςη τησ Επιτροπόσ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ ΠΤ: 33/2006 (Αναςτολό 
διοριςμών και προςλόψεων ςτο Δημόςιο Σομϋα, ΥΕΚ 280/Α/28-12-2006), 
όπωσ  ιςχύει 
7. Σο υπ΄αριθ. 56982/30-07-2021 ϋγγραφο του Τπουργεύου Εςωτερικών με 
θϋμα: «Έγκριςη πρόςληψησ προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου 
οριςμϋνου χρόνου ςτουσ Δόμουσ τησ χώρασ για την κϊλυψη αναγκών 
καθαριότητασ ςχολικών μονϊδων»  
8. Σην υπ’ αριθμ. 176/2021 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ Δόμου 
Μυκόνου περύ ϋγκριςησ πρόςληψησ προςωπικού με ςχϋςη ιδιωτικού δικαύου 
οριςμϋνου χρόνου για την κϊλυψη αναγκών καθαριότητασ ςχολικών μονϊδων 
του Δόμου Μυκόνου 
9. Σισ ανϊγκεσ των Δόμου Μυκόνου ςε προςωπικό ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου 
χρόνου για την κϊλυψη των αναγκών του ςτην καθαριότητα των ςχολικών 
μονϊδων τησ χωρικόσ του αρμοδιότητασ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Σην πρόςληψη, με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου 
χρόνου, ςυνολικϊ ϋντεκα (11) ατόμων για την καθαριότητα ςχολικών 
μονϊδων ςτο Δόμο Μυκόνου, και ςυγκεκριμϋνα, ανϊ υπηρεςύα, ϋδρα, 
ειδικότητα και διϊρκεια ςύμβαςησ, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

Τπηρεςύα 
Έδρα 

υπηρεςύασ 
Ειδικότητα  

Αριθμόσ 
ατόμων 

Φρόνοσ 
απαςχόληςησ 

Δόμοσ 
Μυκόνου 

Μύκονοσ 

ΤΕ 
Καθαριςτϋσ-

ςτριεσ 
ςχολικών 
μονϊδων 

 

Μερικόσ 
απαςχόληςησ 

Πλόρουσ 
απαςχόληςησ 

Διδακτικό ϋτοσ 
2021-2022 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

 
Η ςειρϊ κατϊταξησ των υποψηφύων καθορύζεται μεταξύ τουσ με τα ακόλουθα 
κριτόρια: 
 

1. α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ μϋχρι και τη λόξη του διδακτικού ϋτουσ 2019-2020:  δϋκα 
επτϊ (17) μονϊδεσ ανϊ μόνα εμπειρύασ  

Μόνεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονϊδεσ 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 … 

 
Και επιπλϋον μύα (1) μονϊδα ανϊ μόνα για κϊθε ανατεθεύςα 
αύθουςα με ανώτατο όριο τισ δϋκα επτϊ (17) μονϊδεσ  
 
Αριθμόσ 

Αιθουςών  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17 

Μονϊδεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17 

 
β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ από το διδακτικό ϋτοσ 2020-2021 και εξόσ:  δϋκα επτϊ (17) 
μονϊδεσ ανϊ μόνα εμπειρύασ 

Μόνεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονϊδεσ 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 … 

 
 Ωσ βαθμολογούμενη εμπειρύα λαμβϊνεται υπόψη η απαςχόληςη ςε 

αντύςτοιχη θϋςη του Δήμου Μυκόνου που ϋχει διανυθεύ με ςυμβϊςεισ 
εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ό με ςυμβϊςεισ μύςθωςησ 
ϋργου μϋςω των οικεύων υπηρεςιών για όςο διϊςτημα παρεύχαν υπηρεςύα. 
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2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ό ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ :  εύκοςι (20) 
μονϊδεσ και δϋκα (10) μονϊδεσ για κϊθε τϋκνο πϋραν του τρύτου 

Αριθμόσ 
τϋκνων 

4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονϊδεσ 30 40 50 60 70 80 90 … 

 
 υποψόφιοσ που εύναι ταυτόχρονα πολύτεκνοσ και τϋκνο πολύτεκνησ 

οικογϋνειασ, δικαιούται να κϊνει χρόςη τησ προςφορότερησ βαθμολογικϊ 
από τισ δύο ιδιότητεσ. Αποκλεύεται η αθροιςτικό βαθμολόγηςη των 
παραπϊνω κριτηρύων 
 

3. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ό ΣΕΚΝΟ ΣΡΙΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : δϋκα πϋντε (15) 
μονϊδεσ 

Αριθμόσ 
τϋκνων 

3 

Μονϊδεσ 15 

 
 υποψόφιοσ που εύναι ταυτόχρονα τρύτεκνοσ και τϋκνο τρύτεκνησ 

οικογϋνειασ, δικαιούται να κϊνει χρόςη τησ προςφορότερησ βαθμολογικϊ 
από τισ δύο ιδιότητεσ. Αποκλεύεται η αθροιςτικό βαθμολόγηςη των 
παραπϊνω κριτηρύων  
 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΕΚΝΑ : πϋντε (5) μονϊδεσ για καθϋνα από τα δύο πρώτα 
τϋκνα και δϋκα (10) μονϊδεσ για κϊθε επιπλϋον τϋκνο πϋραν των 
δύο πρώτων 

αριθμόσ 
τϋκνων 

1 2 3 ... 

μονϊδεσ 5 10 20 … 

 
5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ ό ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : δϋκα (10) 

μονϊδεσ για κϊθε τϋκνο  
αριθμόσ 
τϋκνων 

1 2 3 ... 

μονϊδεσ 10 20 30 … 

 
 υποψόφιοσ που εύναι ταυτόχρονα γονϋασ και  τϋκνο μονογονεώκόσ 
οικογϋνειασ, δικαιούται να κϊνει χρόςη τησ προςφορότερησ βαθμολογικϊ 
από τισ δύο ιδιότητεσ. Αποκλεύεται η αθροιςτικό βαθμολόγηςη των 
παραπϊνω κριτηρύων. 

 
6.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΣΕΚΝΟΤ, ΑΔΕΛΥΟΤ Ή ΤΖΤΓΟΤ  

Ποςοςτό 
αναπηρύασ 

50%-59% 60%-66% 67%-69% 
70% και 

ϊνω 

μονϊδεσ 10 12 15 17 

 
 Ο υποψόφιοσ,  ςτο πρόςωπο του οπούου ςυντρϋχουν περιςςότερεσ από μύα 
περιπτώςεισ ατόμων, των οπούων αςκεύ το δικαύωμα προςταςύασ, 
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δικαιούται να κϊνει χρόςη  τησ προςφορότερησ για τον ύδιο μοριοδότηςησ 
και πϊντωσ μόνο μύασ εξ αυτών. 

 
7. ΗΛΙΚΙΑ  

Ηλικύα 
Έωσ και 50 

ετών 
Άνω των 50 

ετών 

μονϊδεσ 10 20 

 
 Ανώτατο όριο ηλικύασ πρόςληψησ ορύζεται το 67ο ϋτοσ ςυμπληρωμϋνο. 

 
 
Ανϊρτηςη τησ ανακούνωςησ  

Ολόκληρη η ανακούνωςη αναρτϊται ςτο κατϊςτημα τησ υπηρεςύασ μασ και ςτο 
χώρο των ανακοινώςεων του δημοτικού καταςτόματοσ του Δόμου καθώσ και 
ςτον διαδικτυακό τόπο του Δόμου www.mykonos.gr. 
 

 
Τποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ςυμπληρώςουν μόνο την ςυνημμϋνη αύτηςη 
με αριθμό ανακούνωςησ 27614/16-08-2021 και να την υποβϊλουν  
ηλεκτρονικϊ ςτην ακόλουθη διεύθυνςη : grammateia@mykonos.gr.  

Η αύτηςη ςυμμετοχόσ, που θα υποβληθεύ ηλεκτρονικϊ, πρϋπει 
απαραιτότωσ να εμφανύζεται υπογεγραμμϋνη, με φυςικό υπογραφό. 
Ανυπόγραφεσ αιτόςεισ δεν θα γύνονται δεκτϋσ. 

Επιςημαύνεται ότι: ςύμφωνα με το νϋο Ευρωπαώκό Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςύασ Δεδομϋνων (ΕΕ) 2016/679 γνωςτό ωσ GDPR, που ετϋθη ςε 
εφαρμογό τον Μϊιο 2018, καθιερώνεται ενιαύο νομικό πλαύςιο για την 
προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων ςε όλα τα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ. Για το 
λόγο αυτό, η ςυμμετοχό των υποψηφύων ςτη διαδικαςύα πρόςληψησ με την 
οικειοθελό υποβολό αύτηςησ με τα ςυνημμϋνα ςε αυτό δικαιολογητικϊ προσ τον 
Υορϋα, ςυνεπϊγεται τη ςυναύνεςη του υποψηφύου για τη ςυλλογό και 
επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα που τουσ αφορούν, καθώσ 
και για την αςφαλό διατόρηςό τουσ ςε αρχεύο (φυςικό ό ψηφιακό) για 
ςυγκεκριμϋνο ςκοπό και για όςο χρόνο απαιτεύται, προκειμϋνου να 
ολοκληρωθούν οι νόμιμεσ διαδικαςύεσ πρόςληψησ. Οι φορεύσ οφεύλουν να 
προςτατεύουν τα προςωπικϊ ςτοιχεύα των υποψηφύων από τυχόν υποκλοπό 
προκειμϋνου να επιτυγχϊνεται η αςφαλόσ επεξεργαςύα των δεδομϋνων 
προςωπικού χαρακτόρα. Οι υποψόφιοι διατηρούν το δικαύωμα ανϊκληςησ τησ 
ςυναύνεςόσ τουσ ανϊ πϊςα ςτιγμό και κατόπιν υποβολόσ ςχετικόσ αύτηςησ προσ 
το Υορϋα. 

 

Η προθεςμύα υποβολόσ των αιτόςεων εύναι πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
και αρχύζει από την επόμενη ημϋρα τησ ανϊρτηςησ τησ ανακούνωςησ ςτο χώρο 
ανακοινώςεων του δημοτικού καταςτόματοσ. Η υποβολό των αιτόςεων, 
δηλαδό, θα γύνει από την Σρύτη 17/08/2021 ϋωσ και τη Δευτϋρα 
23/08/2021. 

Η ανωτϋρω προθεςμύα λόγει µε την παρϋλευςη ολόκληρησ τησ τελευταύασ 
ημϋρασ και εϊν αυτό εύναι κατϊ το νόμο εξαιρετϋα (δημόςια αργύα ό μη 
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εργϊςιμη) τότε η λόξη τησ προθεςμύασ μετατύθεται την επόμενη εργϊςιμη 
ημϋρα.  
 
Κατϊταξη υποψηφύων 

Αφού η υπηρεςύα μασ  επεξεργαςτεύ τισ αιτόςεισ των υποψηφύων, ςύμφωνα με 
τα βαθμολογούμενα κριτόρια που επικαλεύται κϊθε υποψόφιοσ, τουσ 
κατατϊςςει βϊςει των κριτηρύων. Η κατϊταξη των υποψηφύων, βϊςει τησ 
οπούασ θα γύνει η τελικό επιλογό για την πρόςληψη με ςύμβαςη εργαςύασ 
οριςμϋνου χρόνου, πραγματοποιεύται ωσ εξόσ:  

1. Πρώτα απ' όλα οι υποψόφιοι κατατϊςςονται ςτουσ πύνακεσ κατϊταξησ για τισ 
θϋςεισ με βϊςη τη βαθμολογύα που ςυγκεντρώνουν ςτα βαθμολογούμενα 
κριτόρια (εμπειρύα αριθμόσ τϋκνων πολύτεκνησ οικογϋνειασ, τριτεκνύα αριθμόσ 
ανόλικων τϋκνων, μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, αναπηρύα, ηλικύα) 

2. την περύπτωςη ιςοβαθμύασ υποψηφύων ςτη ςυνολικό βαθμολογύα 
προηγεύται αυτόσ που ϋχει τισ περιςςότερεσ μονϊδεσ ςτο πρώτο 
βαθμολογούμενο κριτόριο (χρόνοσ εμπειρύασ) και, αν αυτϋσ ςυμπύπτουν, 
αυτόσ που ϋχει τισ περιςςότερεσ μονϊδεσ ςτο δεύτερο κριτόριο (αριθμόσ τϋκνων 
πολύτεκνησ οικογϋνειασ) και ούτω καθεξόσ. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτόρια, η 
ςειρϊ μεταξύ των υποψηφύων καθορύζεται με δημόςια κλόρωςη. 

 

 
Ανϊρτηςη πινϊκων και υποβολό αντιρρόςεων 

Μετϊ την κατϊρτιςη των πινϊκων, η υπηρεςύα μασ θα αναρτόςει, το 
αργότερο μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ από τη λόξη τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ, τουσ πύνακεσ κατϊταξησ των 
υποψηφύων ςτον πύνακα ανακοινώςεων του δημοτικού καταςτόματοσ και 
ςτην αρχικό ςελύδα τησ ιςτοςελύδασ του δόμου,  ενώ θα ςυνταχθεύ και ςχετικό 
πρακτικό ανϊρτηςησ το οπούο θα υπογραφεύ από δύο (2) υπαλλόλουσ τησ 
υπηρεςύασ. 

Κατϊ των πινϊκων αυτών επιτρϋπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ η ϊςκηςη 
αντύρρηςησ ατελώσ μόνο για εςφαλμϋνο υπολογιςμό τησ μοριοδότηςησ μϋςα 
ςε αποκλειςτικό προθεςμύα δύο (2) εργαςύμων ημερών η οπούα αρχύζει από 
την επόμενη ημϋρα τησ ανϊρτηςόσ τουσ. Η αντύρρηςη υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ 
ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη grammateia@mykonos.gr.  

Μετϊ την εξϋταςη των αντιρρόςεων ανακοινώνεται ο τελικόσ πύνακασ 
επιτυχόντων – προςληπτϋων. Οι τελικού πύνακεσ αναρτώνται ςτον πύνακα 
ανακοινώςεων του δημοτικού καταςτόματοσ και ςτην ιςτοςελύδα του δόμου. 

 

 
Πρόςληψη  

Σο προςωπικό προςλαμβϊνεται με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου 
οριςμϋνου χρόνου αμϋςωσ μετϊ την κατϊρτιςη των τελικών πινϊκων 
κατϊταξησ των υποψηφύων με απόφαςη του αρμόδιου προσ διοριςμό οργϊνου. 

Κατϊ την πρόςληψό τουσ οι επιτυχόντεσ οφεύλουν να προςκομύςουν τα ςτοιχεύα 
που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προςόντων, των λοιπών 
ιδιοτότων τουσ και τησ εμπειρύασ τουσ ηλεκτρονικϊ ςτην διεύθυνςη 
ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου grammateia@mykonos.gr, εντόσ 
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ 10 ημερών μετϊ την πρόςληψό τουσ. 

mailto:grammateia@mykonos.gr
mailto:grammateia@mykonos.gr
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Συχόν αναµόρφωςη των πινϊκων μετϊ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών των 
προςληπτϋων που ςυνεπϊγεται ανακατϊταξη των υποψηφύων, εκτελεύται 
υποχρεωτικϊ από το φορϋα, ενώ καταγγϋλλεται η ςύμβαςη όςων υποψηφύων 
δεν δικαιούνται πρόςληψησ βϊςει τησ νϋασ κατϊταξησ. Οι υποψόφιοι των 
οπούων καταγγϋλθηκε η ςύμβαςη λαμβϊνουν τισ αποδοχϋσ που προβλϋπονται 
για την απαςχόληςό τουσ ϋωσ την ημϋρα τησ καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ 
οποιαδόποτε αποζημύωςη από την αιτύα αυτό.   

Προςληφθϋντεσ που αποχωρούν πριν από την λόξη τησ ςύμβαςόσ τουσ, 
αντικαθύςτανται με ϊλλουσ από τουσ εγγεγραμμϋνουσ και διαθϋςιμουσ ςτον 
πύνακα τησ οικεύασ ειδικότητασ, κατϊ τη ςειρϊ εγγραφόσ τουσ ςε αυτόν.  

ε κϊθε περύπτωςη, οι υποψόφιοι που προςλαμβϊνονται λόγω αντικατϊςταςησ 
αποχωρούντων υποψηφύων, απαςχολούνται για το υπολειπόμενο, κατϊ 
περύπτωςη, χρονικό διϊςτημα και μϋχρι ςυμπληρώςεωσ τησ εγκεκριμϋνησ 
διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου. 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ τησ παρούςασ ανακούνωςησ αποτελούν: 

α. Σο ϋντυπο «ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ» που ςυμπληρώνουν και 
υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ οι υποψόφιοι και 

 β. το «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ για την πρόςληψη καθαριςτών – καθαριςτριών ςτισ 
ςχολικϋσ μονϊδεσ των Δόμων», το οπούο περιλαμβϊνει: i) οδηγύεσ για τη 
ςυμπλόρωςη τησ αύτηςησ – υπεύθυνησ δόλωςησ με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

27614/16.08.2021, ςε ςυνδυαςμό με επιςημϊνςεισ ςχετικϊ με τα προςόντα και 
τα βαθμολογούμενα κριτόρια κατϊταξησ των υποψηφύων και ii) τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για την ϋγκυρη ςυμμετοχό τουσ ςτη 
διαδικαςύα επιλογόσ.  

 
 

O Δόμαρχοσ Μυκόνου 
 
 

Κωνςταντύνοσ Π. Κουκϊσ 
 
 


