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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας Υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3584/2007 «Κώδικας  Κατάστασης  Δημοτικών και  Κοινοτικών

Υπαλλήλων» .
2. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και  τις  διατάξεις  του  Ν.
4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης)

3. Τα  οριζόμενα  στις  ισχύουσες  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  (άρθρο  7  ΕΓΣΣΕ
1993, άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2000- 2001, άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2004-2005), όπως ισχύουν.

4. Την υπ. αρίθμ.πρωτ. :21046/7.3.2019 (ΑΔΑ:6ΡΛΖ469Ω2-98Π) Δημόσια Πρόσκληση
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Νο 3/2019),

5. Την αριθμ.:8.11949/28.12.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5884/τ.Β΄/31.12.2018) που αφορά την
προώθηση  της  απασχόλησης   της  απασχόλησης  μέσω  προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 Δήμους,
και  τριάντα  επτά  (37)  Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας
/Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

6. Τις  διατάξεις  της  παρ.  9  του  άρθρου  2  και  της  παρ.  1γ  του  άρθρου  11  της
αριθμ.:8.11949/28.12.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5884/τ.Β΄/31.12.2018)

7. Το  Κεφάλαιο  11.4  της  Δημόσιας  Πρόσκλησης  του  ΟΑΕΔ 83/2019,  στο  οποίο
αναγράφεται  ότι  «Στις  περιπτώσεις  απουσίας  ωφελούμενης  λόγω  α)
επαπειλούμενης κύησης,  β)  κύησης και  γ)λοχείας,  οι  οποίες  βεβαιώνονται  με  τα
απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζει
εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής μέχρι τη συμπλήρωση
του  ανώτατου  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  Πρόσκληση,  αριθμού
ημερομισθίων και – για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της Δράσης – όχι πέραν
της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της».

8. Την αριθμ.392/2019 απόφαση του Δημάρχου περί πρόσληψης ωφελούμενων στα
πλαίσια  υλοποίησης  της  Δράσης  «Προώθηση  της  απασχόλησης  μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,
σε 56 Δήμους, και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας /Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,  η οποία ως προς το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»  (Δημόσια
Πρόσκληση Νο 3/2019)»

9. Την αριθμ.πρωτ.:14130/9.7.2019 αίτηση της κ. Σάλιαρη με συνημμένη τη ληξιαρχική
πράξη γέννησης του τέκνου της για τη χορήγηση άδειας λοχείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α.  Την  αναστολή  της  απασχόλησης  της  ωφελούμενης  Σάλιαρη  Ιωάννα  του  Χαρίλαου
ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής που προσελήφθη στις 9/7/2019 στον Δήμο Πρέβεζας στο
πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, λόγω άδειας λοχείας από 9/07/2019
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έως 9/9/2019.
β.  Την  ισόποση  παράταση  του  προγράμματος  για  το  χρονικό  διάστημα  για  το  οποίο
αναστέλλεται  η  απασχόληση  και  μέχρι  τη  συμπλήρωση  των  εξήντα  τριών   (63)
ημερομισθίων και συγκεκριμένα έως και 10/5/2020

  Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                       Χρήστος Μπαϊλης
ΚΟΙΝ.

1. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. ΟΕΑΔ  Κ.Π.Α 2 Πρέβεζας
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