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ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2021
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  με  θέμα
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το  άρθρο  170  παρ.  5  του  Ν.  3584/07  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης
Δημοτικών  και  Κοινοτικών  υπαλλήλων»  με  θέμα   «Πράξη  πρόσληψης
-Τοποθέτηση - Δοκιμαστική υπηρεσία»

3. Το  άρθρο  14  και  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

4. Τα  άρθρα  10  &  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 ισχύουν

5. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α΄/2.2.2012,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  14  του  Ν.4403/2016  (ΦΕΚ  125/τ.
Α'/07.07.2016) 

7. Τις διατάξεις του Νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/30.11.2015) 
8. 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

9. 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.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4440/16 (ΦΕΚ224/τ.Α΄/ 2.12.2016) 
11. Την αριθ. Σ.Ο.Χ 2/2018 προκήρυξη του Δήμου για την  πρόσληψη με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Πρέβεζας
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12. Το  αριθμ.πρωτ.:27983/21.12.2018  πρακτικό  επιτροπής  για  την  κατάρτιση  των
πινάκων πρόσληψης που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε με την
αριθ: 713/2018 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας.

13. Την αριθμ.:606/6.11.2019 απόφαση του Δημάρχου περί παράτασης συμβάσεων
εποχιακού προσωπικού  για  την  υλοποίηση της   δομής «Κέντρο  Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας» στα πλαίσια
της  πράξης  «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής» η  οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.:148843/18.11.2020 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο
αριθμ.:1919/τ.Γ΄/26.11.2020 φύλλο ΦΕΚ

14. Την  από  21.4.2021  οικειοθελούς  αποχώρηση  του  Παππά  Γρηγορίου  του
Κωνσταντίνου  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών και η οποία έγινε αποδεκτή με την
αριθ.163/23.4.2021 Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας  και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1162/τ. Γ΄/20.5.2021

15. Τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η Παππά Πολυξένη του Δημητρίου
16. Το αριθμ.πρωτ.:15017/7.10.2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ
17. Την αριθ.πρωτ.:8910/27.4.2021 βεβαίωση της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  για  την

κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε την κάτωθι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου
για  την υλοποίηση της νέας  δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
αναπηρία  ΚΔΑΠ  –  ΜΕΑ  Δήμου  Πρέβεζας»  στα  πλαίσια  της  πράξης  “Εναρμόνιση
Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής,  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έως
31/8/2021  με  δυνατότητα  παράτασης  ή  ανανέωσης  σε  περίπτωση  συνέχισης  του
προγράμματος ως εξής:
Α/
Α

Επώνυμο Όνομα Όνομα
Πατρός

Αριθμός  Βεβαίωσης
Εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου
Δυναμικού  του
Ελληνικού Δημοσίου

Αριθμός
Βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών

Κατηγορία/
Ειδικότητα 

1. Παππά Πολυξένη Δημήτριος 3948336758/24.5.2021 44362/24.5.2021 ΥΕ

Καθαριστών

Η  δαπάνη της  μισθοδοσίας  του  ανωτέρω  προσωπικού  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.Ε.
02.60.6041.925 & 02.60.6054.925 του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας   έτους
2021 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

Νικόλαος Γεωργάκος
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας
Δήμητρα Αδάμου
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