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ΑΠΟΦΑΣΗ 338/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις  διατάξεις  των παρ.  1  του  άρθρου 60 του  Ν.3584/2007 «Κώδικας  Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπου προβλέπεται:  “Η προβλεπόμενη, από
την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό
και  ανάδοχο  γονέα  υποχρεωτικά,  χωρίς  γνώμη  υπηρεσιακού  συμβουλίου,  όταν
πρόκειται  για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και  έξι  (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών
εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.Διάστημα
τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση
γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω”

2. Την  αριθμ.:  305/2015  απόφαση  του  Δημάρχου  περί  εκχώρησης  αρμοδιοτήτων  και
εξουσιοδότησης υπογραφών στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

3.  Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4210/13 
4. Την αριθ.  ΔΙΔΑΔ/ Φ.53α/1935/1029/29.1.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης με θέμα «Χορήγηση άδειας ανατροφής»,
5. Την αριθμ.:520/2017 Απόφαση του Δημάρχου περί  χορήγησης ΄άδειας  ανατροφής

τέκνου
6. Την  αριθμ  πρωτ.  :11938/7.6.2018  αίτηση  του  υπαλλήλου  κ.  Παππά  Θωμά του

Ευστρατίου-  Βαρθολομαίου,  κατηγορίας/κλάδου  ΔΕ  Δημοτικής  Αστυνομίας,  για
χορήγηση  άδειας  ανατροφής  του  παιδιού  του,  διάρκειας  τριών  (3)  μηνών  με
αποδοχές, από 25/6/2018 

7. Το από 11.6.2018 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου Πρέβεζας του
Νομού Πρεβέζης, απ΄ όπου προκύπτει ότι έχει τρία τέκνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε  στον  υπάλληλο  κ.  Παππά  Θωμά του  Ευστρατίου-  Βαρθολομαίου,
κατηγορίας/κλάδου  ΔΕ  Δημοτικής  Αστυνομίας,  άδεια  ανατροφής  παιδιού  με  αποδοχές,
διάρκειας τριών (3) μηνών, από 25/6/2018 έως 25/9/2018, αντί του μειωμένου ωραρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δασκαλόπουλος  Χρήστος

Κοινοποίηση:

 Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

 Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

 Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο

 Αρχείο Αποφάσεων
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