
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 30/08-09-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  186/2021         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 08η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, 
μετά την από 04/09/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. 
Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 
3. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
7. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  

 
Απόντες:  
 
       (Ουδείς) 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία πρότεινε στα μέλη της Ο.Ε. την 
συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης του αναφερόμενου στην περίληψη θέματος, εν 
όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς. 
   
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα 
ανέφερε ο Πρόεδρος,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης για 
επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ΥΕ 
Καθαριστών/-στριών Σχολικών 
Μονάδων Μερικής Απασχόλησης με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, με διάρκεια 
απασχόλησης 4,5 ωρών ημερησίως, για 
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας 
σχολικών μονάδων του Δήμου 
Μυκόνου. 
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Εγκρίνει τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέματος για τους 
λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος. 
 
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
την υπ’ αριθ. 28825/08-09-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 
Μυκόνου, η οποία έχει, ως κάτωθι: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Μύκονος, 08.09.2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                          Αριθ. Πρωτ : 28825  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ      

Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

Πληροφορίες : Τ. Μαρίνου 

Τηλέφωνα : 2289360138                                       

E-mail : teri@mykonos.gr      

   

 

 

 

Θ Ε Μ Α  : «Έγκριση για επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων 

Μερικής Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης 

4,5 ωρών ημερησίως, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μυκόνου» 

   

Σχετ. : 1. Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.07.2021 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 

της αριθ. 33/0226 ΠΥΣ   

2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 56982 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της 

χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/Β/26.07.2021) 

3. Το  με αρ. πρωτ. 11532/05.08.2021 Έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μυκόνου 

      

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ          

• Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3870/2010, όπως έχει αντικατασταθεί & ισχύει (άρθρο 34 του Ν. 4713/2020, 

άρθρο 39 του Ν. 4722/2020 & άρθρο 29 του Ν. 4735/2020), αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθορισμό α) των 

σχολικών μονάδων και β) των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης(Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται 

από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αριθ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού 

Συμβουλίου ( Α΄ 280).  

• Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, οι 

όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. 

   ΠΡΟΣ: 

• Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Μυκόνου. 
 

          Kοιν: 

• Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας 
Κο Γεώργιο Ρουσουνέλο 
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• Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό των σχολικών μονάδων  από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. από τις πιστώσεις 

της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

• Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η 

καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη προκαλείται αποκλειστικά από ιδίους πόρους, 

συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων (παρ.3 του 

άρθρου 34 του Ν.4713/2020). 

 

➢ Με το υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης 

του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά 

Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022. 

 

➢ Με το υπ’ αριθ. 2 ανωτέρω σχετικό καθορίστηκε η Διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

(Σ.Δ.Ε.) της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

Επιπλέον, σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση 

της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθωποώρες σε θέσεις προσωπικού 

μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό 

έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα. 

 

➢ Με το υπ’ αριθ. 3 ανωτέρω σχετικό ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μυκόνου 

αιτήθηκε, βάσει της σχετικής απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, 

έντεκα (11) θέσεις με ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, εννιά (9) πλήρους 

απασχόλησης και δύο (2) μερικής απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών 

μονάδων του Δήμου Μυκόνου.    

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις 

όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) 

2. Την αριθ. 55742/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/Β΄/26-07-2021) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 

3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής την παρ.1 του άρθρου 

2 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280) όπως 

ισχύει 

4. Το αριθ. πρωτ. 56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της 

Χώρας για την κάλυψη αναγκών Καθαριότητας σχολικών μονάδων 

5. Το γεγονός ότι η απόφαση καθορισμού των εργατοωρών της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθ. 

33/2006 ΠΥΣ εκδόθηκε στις 30/07/2021 και θα πρέπει να τηρηθεί το αυστηρό χρονοδιάγραμμα της 

απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 55472/23-07-2021 ώστε το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων να έχουν 

προσληφθεί και τοποθετηθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

6. Την υπ’ αριθ. 176/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΖΜ8ΩΚΚ-ΦΩΩ)  περί έγκρισης 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μυκόνου 
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7. Την υπ’ αριθ. 219/2021 Απόφαση Δημάρχου Μυκόνου (ΑΔΑ : ΨΜΝΩΩΚΚ-ΔΘ0) σχετικά με την πρόσληψη 

και τοποθέτηση δέκα (10) Καθαριστών/-στριών σχολικών μονάδων του Δήμου Μυκόνου με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

8. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 27614/16-08-2021 ανακοίνωσης του Δήμου 

Μυκόνου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 

υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΑΔΑ : 6Ι5ΙΩΚΚ-8ΡΜ) 

9. Την μη αποδοχή της πρόσληψης του επιλεχθέντος καθώς και των επιλαχουσών υποψηφίων  βάσει 

του υπ’ αριθ. 28563/02.09.2021 τελικού πίνακα κατάταξης για τη θέση του υπαλλήλου με ειδικότητα 

ΥΕ Καθαριστή/-στριας Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης. 

10. Τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των 

αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων διάρκειας 

4,5 ωρών ημερησίως για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου & για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2021-2022, ως 

ακολούθως: 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Υπενθυμίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός ημερήσιας απασχόλησης και προσλαμβανομένων για τις σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον Δήμο Μυκόνου βάσει της υπ’ αριθ. 

33/2006 ΠΥΣ που εκδόθηκε στις 30/07/2021 έχει ως εξής :  

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ  
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• Ήδη έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) υπάλληλοι με 

ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων, εννιά (9) πλήρους απασχόλησης διάρκειας 6,5 

ωρών ημερησίως και ένας (1) μερικής απασχόλησης διάρκειας 3 ωρών ημερησίως, ύστερα από την υπ’ 

αριθ. 176/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΖΜ8ΩΚΚ-ΦΩΩ) ενώ η αναγγελία 

πρόσληψης και τοποθέτησης πιστοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 219/2021 Απόφαση Δημάρχου Μυκόνου 

(ΑΔΑ : ΨΜΝΩΩΚΚ-ΔΘ0). Οι θέσεις και εργατοώρες καλύφθηκαν ως εξής :  

 

Α/Α 

Αριθμός ατόμων 
πλήρους 

απασχόλησης 
(6,5 ώρες 

ημερησίως) 

Αριθμός ατόμων 
3ωρης 

ημερήσιας 
απασχόλησης  

Αριθμός ατόμων 
2ωρης 

ημερήσιας 
απασχόλησης  

Συνολικός 
αριθμός 

ημερήσιων 
ανθρωποωρών 

Συνολικός 
αριθμός 
ατόμων 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1          ΥΕ 
Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων 

(μερικής απασχόλησης-4,5 ώρες 
ημερησίως) 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
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1 9 1 0 61,5 10 

 

 

 Γίνεται αντιληπτό, επομένως, ότι παραμένουν αδιάθετες είναι 4,5 εργατοώρες που θα καλυφθούν με την 

πρόσληψη ενός (1) ακόμα υπαλλήλου με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων. 

 

• Η πρόσληψη του ανωτέρω υπαλλήλου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 55472/23-07-2021 

Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας από τους Δήμους με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄ 3352), για χρονικό διάστημα ίσο με το 

διδακτικό έτος 2021-2022. 

• Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 

διάρκειας 4,5 ωρών ημερησίως ύστερα από απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και η 

τοποθέτησή του στα σχολεία θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των σχολικών αιθουσών του 

Δήμου Μυκόνου μετά την έκδοση των τελικών πινάκων. 

• Η δαπάνη μισθοδοσίας θα γίνει εξ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το ΥΠ.ΕΣ. για 

τις εγκριθείσες ώρες ημερήσιας απασχόλησης, σύμφωνα με την ΠΥΣ, τηρουμένου του μεγίστου 

επιτρεπόμενου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω καθώς και: 

 
 

1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
3. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του 

ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών 
οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

4. Τις υπ’ αριθ. 108/12-04-2021 & 109/12-04-2021 αποφάσεις Δημάρχου, με τις 
οποίες τροποποιεί τις υπ’ αριθμ. 243/2020 και 108/2021 προηγούμενες 
αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Μυκόνου και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων. 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 59ης 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ του ΥΠΕΣ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 
Α. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών 

       
                        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 
                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΤΖΑΝΟΣ 
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Μονάδων Μερικής Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
με διάρκεια απασχόλησης 4,5 ωρών ημερησίως, & για χρονικό διάστημα ίσο με το 
διδακτικό έτος 2021-2022, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του 
Δήμου Μυκόνου. 
 
Β.  Η πρόσληψη του ανωτέρω υπαλλήλου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 

55472/23-07-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄ 3352), για χρονικό διάστημα ίσο με το 

διδακτικό έτος 2021-2022. 

 

Γ.  Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

μερικής απασχόλησης διάρκειας 4,5 ωρών ημερησίως ύστερα από απόφαση του 

αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και η τοποθέτησή του στα σχολεία θα γίνει ανάλογα 

με τις ανάγκες και τον αριθμό των σχολικών αιθουσών του Δήμου Μυκόνου μετά την 

έκδοση των τελικών πινάκων. 

 

Δ. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα γίνει εξ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου 

από το ΥΠ.ΕΣ. για τις εγκριθείσες ώρες ημερήσιας απασχόλησης, σύμφωνα με την ΠΥΣ, 

τηρουμένου του μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων. 

 
Ε.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2021. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                              ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 08/09/2021                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 


