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ΘΕΜΑ:Παράταση συμβάσεων προσωπικού λόγω πανδημίας 
 του κορωνοϊού COVID-19 

στον Δήμο Αγιάς. 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  53/2022 
 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 
 

    
    Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4745/2020,εως τις 28.2.2021, 
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους 
δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) 
και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της 
οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 
  Με τις παραπάνω διατάξεις και με την 166/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προσληφθήκαν οι παρακάτω ειδικότητες με τον 
αντίστοιχο αριθμό ατόμων 
Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 96128/27.12.2021 κοινοποιούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 62 του Ν.4821/21 για τη δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του 
προσωπικού που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα 
νομικά τους πρόσωπα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020. 
Επισημαίνεται ότι η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό 
που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές και αυτό θα πραγματοποιηθεί με 
απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής, υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία 
τους. 
Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις που έχουν λήξει κατά το διάστημα από 1-6-
2021 έως 31-7-2021 (δεν υφίστανται ενεργές συμβάσεις) οι οποίες δύνανται 
να ανανεωθούν και με την υπ΄αρίθμ 56/2022 απόφαση της οικείας 
οικονομικής επιτροπής./ 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο 
μας έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις της μισθοδοσίας είναι γραμμένες στον 
προϋπολογισμό  οικον. Έτους 2022 του Δήμου Αγιάς εισηγούμαστε 
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Την παράταση των συμβάσεων έως  31-5-2022 όπως αναλυτικά φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΟΔΗΓΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ-
ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΔΕ)/ 

Εως 31-5-2022 1 

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΕ) 

Εως 31-5-2022 7 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΔΕ) Εως 31-5-2022 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εως 31-5-2022 1 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
Παρατείνουμε τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου των κάτωθι ως 
εξής: 
την Βούλγαρη Γεωργία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας από  1-4-2022 έως 

31-5-2022  

τον Πενίκη Δημήτριο ΔΕ Οδηγό από 1-4-2022 εως 31-5-2022 
τον Φαναράκη Κωνσταντίνο ΥΕ Εργατών καθαριότητας από 1-4-2022 
έως 31-5-2022 
τον Ελευθερίου Ιωάννη ΥΕ Εργατών καθαριότητας από 1-4-2022 έως 
31-5-2022 
τον Βλάχο Θεόδωρο ΥΕ Εργατών καθαριότητας  από 1-4-2022 έως 31-
5-2022  
την Καλλιορντού Αλεξάνδρα ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή από 1-4-2022 έως 
31-5-2022 
τον Καλόγηρο Βασίλειο ΔΕ Διοικητικό  από 1-4-2022 έως 31-5-2022 
τον Βαλάρη Στέφανο ΥΕ Εργατών καθαριότητας από 1-4-2022 έως και 
31-5-2022 
τον Γουργιώτη Γεώργιο ΥΕ Εργατών καθαριότητας από 1-4-2022 έως 
31-5-2022  
τον Γαλανούλη Χρήστο ΥΕ Εργατών καθαριότητας από 1-4-2022 έως 
31-5-2022  
  
Με τη λήξη της πρόσληψης οι ανωτέρω αποχωρούν από τον Δήμο 
χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και λαμβάνουν τις αποδοχές που 
προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της απόλυσης, 
χωρίς οποιοδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω θα βαρύνει τους ΚΑ 02.70.6041.06 

και 02.70.6054.05 <Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων  ορισμένου χρόνου> 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 
 
 
                                                                               Ο Δήμαρχος Αγιάς 
 
 
 
 
                                                                        Αντώνιος Ν. Γκουντάρας 
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