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ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2021 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την ενίσχυσης εργοδοτών για την 
πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από 
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών 
ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο 
 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. πρωτ. 42130/15-7-2020 1η τροποποίηση της δημοσίας πρόσκλησης Νο 
12/2017 για υποβολή αιτήσεων στα: α) πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 
πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από 
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών 
ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και β)στο πρόγραμμα επιχορήγησης 
50 θέσεων για εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με 
αναπηρίες  

3. Την αριθμ.:738/2020 (ΑΔΑ:9ΗΩ7ΩΞΧ-ΟΞΡ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
σχετική με την λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα ενίσχυσης 
εργοδοτών για πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), 
απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών 
παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο 
(Δημόσια Πρόσκληση  Νο 12/2017) 

4. Την αριθμ.πρωτ.:213/3.2.2021 απόφαση ένταξης του ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα 
ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες 
(ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών 
παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο για 
πέντε (5) θέσεις  

5. Την αριθμ.:88/2021 (ΑΔΑ:Ψ0Δ7ΩΞΧ-ΟΗΘ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
σχετική με την τροποποίηση της αρ.738/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 

6. Τα συστατικά σημειώματα θέσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ 

7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά 
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8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 02.70.6041.702 Αποδοχές Συμβασιούχων 
Υπαλλήλων – Πρόγραμμα ΟΑΕΔ και 02.70.6054.703 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 
Συμβασιούχων Προγράμματος ΟΑΕΔ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη των κατωτέρω ωφελούμενων  στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης 
εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), 
απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών  ατόμων ή νεαρών 
ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο (1ηΤροποποίησητης Δημόσιας Πρόσκλησης 
Νο 12/2017), ανά ειδικότητα και Υπηρεσία, από την 10/03/2021 έως και 09/03/2022, με 
δυνατότητα επέκτασης της απασχόλησής της για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ως εξής:  

 

Α/
Α 

Ονοματεπώνυμο Όνομα 
Πατρός 

Ειδικότητα Υπηρεσία Τοποθέτησης 

1 Ντούσια Σοφία Χρήστος ΔΕ Διοικητικού Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

2 Παππά Παναγιώτα Ευάγγελος ΠΕ Νομικών Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού Οργάνωσης 
και Πληροφορικής 

2 Σολωμονίδου 
Σταματία 

Νικόλαος ΔΕ Διοικητικού Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

Νικόλαος Γεωργάκος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 
1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
3. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 
4. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου 

ΑΔΑ: 6Φ02ΩΞΧ-29Μ


		2021-03-10T12:15:01+0200
	Athens




