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Πρέβεζα 5/4/2021
Αριθμ.πρωτ.:7389

Θέμα: «Χορήγηση άδειας μητρότητας στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου κ. Ρουμπή Σπυριδούλα του Χρήστου ειδικότητας ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών»
ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2021
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 177, του Ν.3584/2007, με το οποίο ορίζεται ότι:
«Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 57, η παρ. 6 του
άρθρου 60 και το άρθρο 67 (του Ν.3584/2007) …κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 8 και 11 του Π.Δ. 176/1997, (ΦΕΚ 150/1997
τεύχος Α') «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε
συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11, του Ν.2874/2000 όπως ισχύουν.
5. Τα οριζόμενα στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ
1993, άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2000- 2001, άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2004-2005), όπως
ισχύουν.
6. Την αριθ.πρωτ.:Π12/11-15-1-2010 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. όπως ισχύει με τις
αλλαγές που επήλθαν μετά την έκδοση της αριθ.πρωτ.:Π12/5/10-1-2011
νεότερης εγκυκλίου αλλά και της αριθ.431/2010 ατομικής γνωμοδότησης του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7. Την αριθμ.πρωτ.:19431/13.3.2021 (ΑΔΑ:ΨΛ2Δ46ΜΤΛ6-ΦΦΙ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με τις Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών υπαλλήλων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 54 Α΄) και
παροχή διευκρινήσεων για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους
υπαλλήλους.
8. Την αριθμ.:75/20.2.2020 Απόφαση του Δημάρχου περί ανανέωση συμβάσεων
προσωπικού για την λειτουργία της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου στο
Δήμο Πρέβεζας η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ.:430/τ.Γ΄/14.4.2020 φύλλο
ΦΕΚ
9. Την αριθμ.πρωτ.:7441/22.4.2020 σύμβαση εργασίας της παραπάνω
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υπαλλήλου για χρονικό διάστημα από 1/2/2020 έως 31/1/2021 με δυνατότητα
ανανέωσης
10. Την αριθμ.πρωτ. 25327/23.12.2020 αίτηση της υπαλλήλου, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κ. Ρουμπή Σπυριδούλα του Χρήστου για
χορήγηση άδειας μητρότητας (άδεια τοκετού), με την συνημμένη σ’ αυτή
«Βεβαίωση ιατρού», σύμφωνα με την οποία η πιθανή ημερομηνία τοκετού
είναι η 5.3.2021
11. Την αριθμ.725/23.12.2021 απόφαση Δημάρχου σχετική με τη χορήγηση άδεια
κύησης από 9.1.2021 έως και 31.1.2021
12. Την από 16.3.2021 αίτηση της υπαλλήλου με συνημμένη την ληξιαρχική
πράξη γέννησης του τέκνου της.
13. Την αριθμ.:26/1.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με τη ανανέωση
συμβάσεων προσωπικού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου
Πρέβεζας η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ.:728/τ.Γ΄/24.3.2021 φύλλο ΦΕΚ.
14. Την αριθμ.πρωτ.:.:7027/31.3.2021 σύμβαση εργασίας (ΑΔΑ:ΨΚΑΒΩΞΧ-71Ψ)
15. Το γεγονός ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο χρόνος συνολικής άδειας
δεκαεπτά (17) εβδομάδων σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε
χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Χορηγούμε, στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κ. Ρουμπή Σπυριδούλα του Χρήστου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, άδεια κύησης
από 1.2.2021 έως και 4.3.2021. Κατά το
παραπάνω χρονικό διάστημα θα καταβληθούν κανονικά οι αποδοχές μόνο για
το διάστημα έως και 8.2.2021
Β.
Χορηγούμε, στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου κ. Ρουμπή Σπυριδούλα του Χρήστου ειδικότητας ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών, άδεια λοχείας από 5.3..2021 έως και 6.5..2021. Κατά
το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα καταβληθούν οι αποδοχές
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου

