
1 

 

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 32/29-09-2021 έκτακτης δια περιφοράς συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  199/2021         

 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μετά την από 
28/09/2021 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 τα έξι (6) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

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

 
Απόντες:  

1. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (αδικαιολ. απούσα) 
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού είχε ήδη ενημερώσει από την αποστολή της πρόσκλησης τα μέλη 
για το έκτακτο της συνεδρίασης (καταληκτικές ημερομηνίες), και αφού διαπίστωσε 
την νόμιμη απαρτία, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το έκτακτο της σημερινής δια 
περιφοράς συνεδρίασης. 
 
Η Ο.Ε λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση του Προέδρου,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα, 
 

Εγκρίνει την έκτακτη συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   «Περί έγκρισης παράτασης 
συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε τα μέλη 
να αποφασίσουν σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο είχαν 
ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υπ’ αριθ. 29688/27-09-2021                            
εισήγηση του Γ. Γ. του Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

Θ Ε Μ Α : «Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»  

 

 

Κυρίες και Κύριοι ,  

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4821/2021 για την παράταση συμβάσεων 

Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 

214/Α΄) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που ορίζονται τα εξής : «Έως 

τις 28.02.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και στις περιφέρειες 

άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 

σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 

3584/2007 (Α143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει 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 συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη 

συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ.2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα 

νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Το 

προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση 

τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του 

άρθρου 5 της από στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67925/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής 

υπουργικής απόφασης». 

Σύμφωνα, με τη γραμματική διατύπωση της υπό κρίση διάταξης της παρ. 2 

του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ/Α΄214), οι προβλεπόμενες από την εν 

λόγω διάταξη προσλήψεις, διενεργούνται στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης 

λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, είναι εύλογο ότι η διάρκεια της απασχόλησης του 

προσωπικού το οποίο θα προσληφθεί, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 74 του 

Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α΄), δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

της σχετικής διάταξης του Νόμου (6/11/2020), καθόσον, ως γνωστόν η 

επέλευση του γεγονότος της πανδημίας του COVID-19, έχει προηγηθεί 

χρονικά της προαναφερθείσας ημεροχρονολογίας.»   



3 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α΄) όπως 

κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄). 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ Α΄64). 

5. Τις υπ’ αριθ. 360/2020, 3/2021, 56Α/2021, 209/2021, 223/2021 και 56/2021 

Αποφάσεις Δημάρχου Μυκόνου σχετικά με την πρόσληψη και παράταση 

συμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών. 

6. Την πανδημία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-

19,  καθώς και τoν υψηλό αριθμό κρουσμάτων ακόμα και σήμερα 1,5 χρόνο 

μετά την εμφάνιση του. 

7. Τη λήψη έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και 

λαμβάνονται για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και του 

αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού μας. 

8. Την ανάγκη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του 

κοινού, και κυρίως των συμπολιτών μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

9. Την ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης των διοικητικών και οικονομικών 

υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω του 

μεγάλου όγκου εργασιών. 

10. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται από τους δήμους 

τελούν σε άμεση συνάρτηση με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης 

του κορωνοϊού και εξάλειψης περαιτέρω επέκτασης των κρουσμάτων. 

11. Την ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφαλείας καθώς και τη φύλαξη 

δημοσίων χώρων και κτιρίων προς αποφυγή συνωστισμού, κατά την περίοδο 

της πανδημίας. 

12. Το γεγονός ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί έκτακτη συνθήκη που 

εκφεύγει της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας 

του Δήμου μας απαιτώντας πρόσθετη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών 

που είναι υποστελεχωμένες λόγω των αποσπάσεων και των μετατάξεων στο 

πλαίσιο του ενιαίου συστήματος κινητικότητας καθώς και των 

συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων την τελευταία τριετία . 

 

 

 

 

 

Κατόπιν τούτων η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει: 

 

Για την παράταση των συμβάσεων συνολικά εξήντα εννέα (69) υπαλλήλων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31.12.2021, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4831/2021 που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 170/Α/23.09.2021, για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και 

συγκεκριμένα : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 

Ειδικότητα 
Αριθμός 

ατόμων 

Ημερομηνία λήξη αρχικής 

σύμβασης 

ΠΕ Διοικητικού 3 30/9/2021 

ΤΕ Διοικητικού-

Λογιστικού 
2 30/9/2021 

ΤΕ Γεωτεχνολογίας & 

Περιβάλλοντος 
1 30/9/2021 

ΔΕ Διοικητικού 9 30/9/2021 

ΔΕ Οδηγοί 

Απορριματοφόρου 
1 30/9/2021 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 30/9/2021 

ΥΕ Φυλάκων 10 30/9/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

(Εσωτερικών  Χώρων) 

6 30/9/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας  

(Εξωτερικών Χώρων) 

7 30/9/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας (Σφαγείων) 
1 30/09/2021 

ΥΕ Εργατών 

 Νεκροταφείου 
2 30/09/2021 

ΣΥΝΟΛΟ 43  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

 

Ειδικότητα 
Αριθμός 

ατόμων 

Ημερομηνία λήξη αρχικής 

σύμβασης 

ΠΕ Διοικητικού 3 25,26/10/2021 

ΤΕ Διοικητικού-

Λογιστικού 
2 25,26/10/2021 
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ΔΕ Διοικητικού 4 25,26/10/2021 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 5 25,26/10/2021 

ΥΕ Φυλάκων 7 25,26/10/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

(Εσωτερικών  Χώρων) 

2 25/10/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας  

(Εξωτερικών Χώρων) 

3 25,26/10/2021 

ΣΥΝΟΛΟ 26   

 

 

 

❖ Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, 

βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. 

 

 

              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΤΖΑΝΟΣ  

 
 
 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, 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. 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. 

4. Την με αρ. πρωτ.: 69472/24-09-2021 643η Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Σύγκληση και 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
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Α.  Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων συνολικά εξήντα εννέα (69) 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 

31.12.2021, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4831/2021 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170/Α/23.09.2021, για την αποτροπή διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα : 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 

Ειδικότητα 
Αριθμός 

ατόμων 

Ημερομηνία λήξη αρχικής 

σύμβασης 

ΠΕ Διοικητικού 3 30/9/2021 

ΤΕ Διοικητικού-

Λογιστικού 
2 30/9/2021 

ΤΕ Γεωτεχνολογίας & 

Περιβάλλοντος 
1 30/9/2021 

ΔΕ Διοικητικού 9 30/9/2021 

ΔΕ Οδηγοί 

Απορριματοφόρου 
1 30/9/2021 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 30/9/2021 

ΥΕ Φυλάκων 10 30/9/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

(Εσωτερικών  Χώρων) 

6 30/9/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας  

(Εξωτερικών Χώρων) 

7 30/9/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας (Σφαγείων) 
1 30/09/2021 

ΥΕ Εργατών 

 Νεκροταφείου 
2 30/09/2021 

ΣΥΝΟΛΟ 43  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
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Ειδικότητα 
Αριθμός 

ατόμων 

Ημερομηνία λήξη αρχικής 

σύμβασης 

ΠΕ Διοικητικού 3 25,26/10/2021 

ΤΕ Διοικητικού-

Λογιστικού 
2 25,26/10/2021 

ΔΕ Διοικητικού 4 25,26/10/2021 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 5 25,26/10/2021 

ΥΕ Φυλάκων 7 25,26/10/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

(Εσωτερικών  Χώρων) 

2 25/10/2021 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας  

(Εξωτερικών Χώρων) 

3 25,26/10/2021 

ΣΥΝΟΛΟ 26   

 

 

 
Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2021. 
 
 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                     ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 29/09/2021                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


