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ΑΠΟΦΑΣΗ 278 /2017

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

ΘΕΜΑ«  Πρόσληψη  προσωπικού  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  «Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Το  άρθρο  58  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
αναφορικά  με  τη  σύσταση  και  συγκρότηση  των  Δήμων  και  τις  αρμοδιότητες
Δημάρχου

2. Το άρθρο 170 παρ. 5 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» με θέμα  «Πράξη πρόσληψης
-Τοποθέτηση - Δοκιμαστική υπηρεσία»

3. Το άρθρο 11 του ΠΔ 410/88 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» με θέμα   «Πράξη πρόσληψης»  παρ.2
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Την παρ.  3  του άρθρου 21 του ν.  2190/1994 (ΦΕΚ 28/03.03.1994 τεύχος Α')
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» με θέμα  «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012
6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  3  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου

“Κατεπείγουσες  ρυθμίσεις  για  την  ομαλή λειτουργία  των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26.08.2015)

7. Τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  72   του  ν.4342/2015  (ΦΕΚ
143/τ.Α΄/9.11.2015)  σύμφωνα  με  τις  οποίες  οι  ανανεώσεις  και  παρατάσεις
συμβάσεων  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης
προγραμμάτων ή έργων εξαιρούνται πλέον της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006

8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4415/2016 σύμφωνα με την οποία:
Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των
Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο
απασχολείται  στο  πλαίσιο  του  συγχρηματοδοτούμενου  ευρωπαϊκού
προγράμματος  «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  ζωής»,
ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα
με το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε
κάθε περίπτωση, της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. 

9. Την αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2016 προκήρυξη του Δήμου για την  πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την
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υλοποίηση  του  Ευρωπαϊκού  προγράμματος  «  Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και
Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Πρέβεζας

10. Την αριθ. Πρωτ. 22581/21.12.2016 έγκριση της ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ
11. Την  αριθ.  429/31.10.2016  Απόφαση  (σε  ορθή  επανάληψη)  του  Δημοτικού

Συμβουλίου Πρέβεζας με θέμα: ¨Έγκριση προσλήψεων στο νέο Βρεφονηπιακό
Σταθμό  Ολοκληρωμένης  Φροντίδας  (ΒΣΟΦ)  Δήμου  Πρέβεζας  και  λοιπές  Π.Σ.
Δήμου Πρέβεζας – εξέταση προσωρινής στέγασης – μεταφοράς του 2ου παιδικού
σταθμού στο κτίριο ΒΣΟΦ¨

12. Το  υπ΄αριθμ.:181133/17.11.2016  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  -
Δυτικής  Μακεδονίας  που  αφορά  την  έγκριση  της  νομιμότητας  της
υπ΄αριθμ.:429/21016  απόφασης  (σε  ορθή  επανάληψη)  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Πρέβεζας

13. Την  αριθμ.:170/2017  Απόφαση  Δημάρχου  η  οποία  επικυρώθηκε  με  την
αριθμ.:62406/10.5.2017  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  -
Δυτικής  Μακεδονίας:  και  δημοσιεύθηκε  στο  αριθμ.:  466/τ.Γ΄/23.05.2017  φύλλο
ΦΕΚ

14. Το  αριθμ.πρωτ.:5561/4.4.2017 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο διαβιβάστηκε η
αριθμ.:313/2017 απόφαση του ΑΣΕΠ σχετική με την εξέταση  ενστάσεων.

15. Τους  ανασυνταχθέντες  πίνακες  της  αριθμ.:1/2016  ΣΟΧ  του  Δήμου  Πρέβεζας
(ΑΔΑ:6ΧΗΧΩΞΧ-ΘΝΛ)

16. Την αριθμ.:245/2017 απόφαση του Δημάρχου
17. Την αριθμ.πρωτ.:14008/22.5.2017 υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχή της θέσης

της κα Βεργου Χριστιάνα του Αθανασίου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε την παρακάτω υπάλληλο από την ημερομηνία πρόσληψης (υπογραφή
της  σύμβασης)  έως  31/8/2017  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  «Εναρμόνιση
Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»,  με  δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος ως εξής:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Ειδικότητα Αριθμός  Βεβαίωσης

Εγγραφής  στο  Μητρώο
Ανθρώπινου  Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου

1 Παπαγιάννη Βασιλική Γεώργιος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 4321141231/31.5.2017

Η δαπάνη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε.
02.60.6041.918 & 02.60.6054.918 του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας   έτους
2017 στους οποίους και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής

Μακεδονίας, για τη δημοσίευσή της, μετά τον κατά νόμο έλεγχό της, στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαΐλης
ΚΟΙΝ.

1. Γενικό Γραμματέα 
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας,

Διά Βίου Μάθησης & Πολιτισμού
4. Αρχείο Αποφάσεων 
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