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ΑΠΟΦΑΣΗ 518/2021 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 
 
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση 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» 
 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.3852/2010 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την 
παρ.4 του άρθρου 44 του 3979/2011. 

3. Το άρθρο 170 παρ. 5 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» με θέμα  «Πράξη πρόσληψης  -
Τοποθέτηση - Δοκιμαστική υπηρεσία», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τα άρθρα 10 &  11 του ΠΔ 410/1988 «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. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 38 παρ. 2 και 61 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 Νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/30.11.2015). 
8. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. 

Α'/07.07.2016). 
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. 

10. 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 
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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. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4821/2021 σχετικές με τις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. 
στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 

12. Την αριθμ.:606/6.11.2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την ανανέωση των 
συμβάσεων του προσωπικού  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» η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ.:1919/τ.Γ΄/26.11.2020 
φύλλο ΦΕΚ. 

13. Την αριθμ.:248/24.5.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την πρόσληψη της 
κ. Παππά Πολυξένης του Δημητρίου στη θέση του Παππά Γρηγόριου του 
Κωνσταντίνου ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς και η οποία δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ.:1386/τ.Γ΄/18.6.2021 φύλλο ΦΕΚ 

14. Τους οριστικούς πίνακες ωφελούμενων γυναικών κατόπιν της 
αριθμ.:(9033/16.7.2021) πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ. 

15. Την αριθμ.πρωτ.:2086/11.8.2021 απόφαση της Περιφέρεις Ηπείρου σχετική με 
την ένταξη της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και 
παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για 
ΑμεΑ, έτους 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131879 και ένταξη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Ήπειρος 2014-2020» 

16. Την αριθμ.:527/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής 
ένταξης των Δομών (Παιδικών Σταθμών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ) του Δήμου 
Πρέβεζας στη δράση “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και 
έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων του υπηρετούντος προσωπικού των δομών 
αυτών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την ανανέωση και παράταση των συμβάσεων των παρακάτω υπαλλήλων για το χρονικό 
διάστημα από 1/9/2021 έως 31/8/2022 για την υλοποίηση της δομής «Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας» στα 
πλαίσια της πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, με 
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος ως εξής:  

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός Βεβαίωσης 
Εγγραφής στο 
Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του 
Ελληνικού Δημοσίου 

Ειδικότητα  Ημερομηνία 
Πρόσληψης 

1 Ντίνου  Σοφία Ναπολέων 1009642631/28.1.201
9 

ΠΕ Γυμναστών 

ΜΕΑ 

18.3.2019 

2 Ατέσογλου  Ευαγγελία Αναστάσιος 1025319122/28.1.201
9 

ΠΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

18.3.2019 

3 Γκιουσά  Ελένη Κων/νος 1148211912/28.1.201
9 

ΔΕ Βοηθών 
Βρεφοκόμων 

18.3.2019 

4 Παππά  Πολυξένη Δημητρίου 3948336758/24.5.202
1 

ΥΕ 

Καθαριστριών 

12.7.2021 
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 Η δαπάνη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 
02.60.6041.925 και 02.60.6054.925 του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας έτους 
2021 και του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2022 στο οποίο και θα 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, 

Διά Βίου Μάθησης & Πολιτισμού 
3. Αρχείο Αποφάσεων  
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