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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 360/2021 
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

ΘΕΜΑ.: «Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ανάπτυξη Δομών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας”   
  
Έχοντας υπ’ όψη: 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.3854/2007  
3. Την αριθμ.:669/30.11.2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την ανανέωση 

των συμβάσεων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου που απασχολείται για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος  «Ανάπτυξη Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας» που η οποία δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ.:.2167/τ.Γ΄/30.12.2020 φύλλο ΦΕΚ. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 46 & 54 του Π.Δ 410/88 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

5. Την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/15.1.2021 τεύχος Α') με 
θέμα «Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών- εξαιρέσεις».  

6. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012, όπως τροποποιήθηκε 
ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 σύμφωνα με το οποίο 
«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Ο.Τ.Α. για τις οποίες προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την 
ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26.08.2015) 

9. 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 
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10. Την αριθμ.πρωτ.:14356/8.7.2021 αίτηση -υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του 
Παππά Γρηγόριου του Κωνσταντίνου  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών 

11. Την αριθμ.πρωτ.:14556/12.7.2021 βεβαίωση ελέγχου δικαιολογητικών 
διορισμού. 

12. Την αριθμ.:116054699/12.7.2021 βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο 
Μισθοδοτούμενων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Κάνουμε δεκτή την από 8.7.2021 αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης – παραίτησης  της 
υπαλλήλου Κωνσταντινίδη Σοφία του Δημητρίου κατηγορίας/ειδικότητας ΠΕ 
Κοινωνιολόγων και λύουμε από αυτή την ημερομηνία τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
“Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας”   
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 

• Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Μισθοδοσίας) 

• Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Δια Βίου  
Μάθησης και Πολιτισμού 

• Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

• Ενδιαφερόμενη Υπάλληλο 

• Αρχείο Αποφάσεων  
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