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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 04/22-02-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2021         
 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου 

του έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-

presense, μετά την από 18/02/2021 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. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

Απόντες: 

(ουδείς)  

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ: 

 

- Το υπ’ αριθ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Πρόσληψη 

προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19  από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 ω. 

4745/2020 και 175 ν. 4764/2020». 

- Την υπ’ αριθ. 3772/17-02-2021 εισήγηση του Γ.Γ. του Δήμου Μυκόνου, η οποία 

έχει ως εξής: 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19» 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης πρόσληψης 

προσωπικού που θα απασχοληθεί με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών μέσα σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για 

την αντιμετώπιση εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 
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Κυρίες και Κύριοι ,  

λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :  

 

Α.  Θεσμικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με : 
1. Την παρ.2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 και ισχύει: 
 
«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α` και β` βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης 
λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α` 28), γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 
η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 
περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η 
πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ` εξαίρεση του 
περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού 
αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α`134), αποκλειόμενης 
σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των 
προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ». 
 

2. Το με αριθ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4764/2020» 
 

3. Το με αριθ. πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους ΟΤΑ με τις διατάξεις των 
άρθρων 74 του Ν. 4745 και 175 του ν. 4764/2020». 
 

4. Το με αριθ. πρωτ. 6616/10-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού, της 
Δ/νσης Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα 
«Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 
από τους ΟΤΑ νε τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν. 4745 και 175 του ν. 
4764/2020». 
 

5. To ΦΕΚ 534/τ.β/10.02.2021 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 
έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», καθώς και η ένταξη στο 
επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής 
Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 

6. Το ΦΕΚ 586/τ.β /13.02.2021 με θέμα : «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

javascript:open_article_links(64141,'20')
javascript:open_links('783505,64141')
javascript:open_article_links(64141,'20')
javascript:open_links('783505,64141')
javascript:open_article_links(348197,'5')
javascript:open_links('783505,348197')


3 

 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), στην οποία αναφέρεται 
πως αναστέλλονται «31. Οικοδομικές δραστηριότητες πλην των δημοσίων έργων 
και των έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά στον Δήμο 
Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
στον Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.». 
 

Β.  Τους λόγους που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης εποχικού 
προσωπικού, οι οποίοι είναι οι εξής :  
 

 Η συνέχιση της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον άμεσο 
κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η οποία είναι μείζονος 
σημασίας για τους κατοίκους, τους εργαζομένους αλλά και επισκέπτες του 
νησιού. 

 Η εκ περιτροπής εργασία και η τηλεργασία. 

 Οι άδειες ειδικού σκοπού. 

 Η λήξη συμβάσεων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου χρήσιμων για τη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Η στελέχωση των υπηρεσιών με επαρκή αριθμό προσωπικού για τη σωστή 
λειτουργία τους και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, ιδιαιτέρως τη 
χρονιά που διανύουμε, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού και 
να ενταθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της 
Μυκόνου σε κάθε επίπεδο.  

 Η καταφανής υποστελέχωση των Υπηρεσιών εξαιτίας των αποσπάσεων και 
μετατάξεων στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος κινητικότητας καθώς και 
των συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων την τελευταία τριετία . 

 Οι νόμιμες άδειες από τις οποίες επωφελούνται οι μόνιμοι δημοτικοί 
υπάλληλοι δημιουργώντας κενά εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Ο αυξημένος φόρτος εργασίας κάποιων υπαλλήλων πρώτον λόγω της 
υποστελέχωσης και δευτερευόντως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 

 

Κατόπιν τούτων καλείστε να αποφασίσετε: 

 

Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά δεκαεννέα  (19) ατόμων, με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας,  για την αντιμετώπιση των 
εποχικών και  πρόσκαιρων  αναγκών του Δήμου, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν , και συγκεκριμένα τους κάτωθι:  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 
Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 



4 

 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

οκτώ (8) μήνες 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 

Οικονομικών  

Υπηρεσιών 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 

οκτώ (8) μήνες  

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντο

ς & 

Εργατοτεχνικο

ύ Προσωπικού 

 

Υ.Ε ΦΥΛΑΚΩΝ 
7 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 

οκτώ (8) μήνες  

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντο

ς & 

Εργατοτεχνικο

ύ Προσωπικού 

Υ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
5 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 

οκτώ (8) μήνες  

 

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα όχι πλέον των οκτώ (8) μηνών, 
προκειμένου για την άμεση ανάγκη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσια υγείας..  
Η δαπάνη των αποδοχών των δεκαεννέα (19) ατόμων, θα καλυφθεί με δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά 
από την ανάθεση συνεδρίασή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 

της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64).  
 

                                                        Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                      Δημήτριος Η. Τζάνος 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. 

 

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

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019). 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
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3. 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  

4. 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». 

5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-01-2021 -29η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ 

με ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4  

6. Την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/20-02-2021 (ΦΕΚ 648/Β΄/20-02-2021) 

7. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.    Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά δεκαεννέα  (19) ατόμων, που θα 

απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, 

για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του Ν. 

4764/2020 και συγκεκριμένα το κάτωθι προσωπικό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 

οκτώ (8) μήνες 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 

Οικονομικών  

Υπηρεσιών 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 

οκτώ (8) μήνες  

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντο

ς & 

Εργατοτεχνικο

ύ Προσωπικού 

 

Υ.Ε ΦΥΛΑΚΩΝ 
7 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 

οκτώ (8) μήνες  

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντο

ς & 

Εργατοτεχνικο

ύ Προσωπικού 

Υ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
5 

Από την Υπογραφή της 

Σύμβασης και έως και 

οκτώ (8) μήνες  
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Β.    Η δαπάνη των αποδοχών των δεκαεννέα (19) ατόμων, θα καλυφθεί με δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από 

το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση 

συνεδρίασή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ Α΄ 64).  

 

 

Γ.   Οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί το προηγούμενο διάστημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4745/2020, παρατείνονται μέχρι την συμπλήρωση συνολικού διαστήματος 

μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών, δηλαδή και πέραν της 05/07/2021 που έχει ορισθεί με την 

υπ’ αριθ. 205/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Δ.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  

                 
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2021. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

            

 

 

            Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 23/02/2021                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


