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     ΘΕΜΑ: «Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς 
εργασίας»  
 

Αριθμ. Απόφ.   157/2020 

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

3.  Την υπ’ αριθμ. 8.7847/25-07-2018 (ΦΕΚ 3013/τ.Β΄/25-07-2018) 
ΚΥΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, 
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». 

4. Τις διατάξεις της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ Νο 8/2018 
(αριθμ. πρωτ. 52480/01/08/2018) για υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων 
για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 30.333 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης. 

5. Την υπ’ αριθμ. ΚΠ2382/25-01-2019  αναγγελία έναρξης 
απασχόλησης της ωφελούμενης  με πρόγραμμα κοινωφελούς 
χαρακτήρα  Νικολούδη Αγγελικής του Δημητρίου ειδικότητας ΥΕ 
Βοηθών Μαγείρων  με  ημ/νία τοποθέτησης  την 01/02/2019. 

6. Την υπ’ αριθμ. 67/806/31-01-2019 απόφαση  Δημάρχου με την 
οποία η ανωτέρω τοποθετήθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την 
επωνυμία Κ.Α.Κ.ΠΟ. (Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά). 
7. Την ΠΝΠ 25/25-02-2020 (ΦΕΚ 42Α/25-02-2020) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού». 
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8. Την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.16838/20 (ΦΕΚ 783/Β/10-03-2020): 
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας 
για το χρονικό διάστημα από 11/03/2020 έως και 24/03/2020.  

9. Την υπ’ αριθμ. 122/1925/11-03-2020 απόφαση Δημάρχου περί 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και 
βαθμού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για το χρονικό διάστημα από 
11/03/2020 έως και 24/03/2020.  

10.  Την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/20 (ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020) 
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των  
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, 
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός 

της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων 
μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών 
μονάδων και πάσης φύσεων εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το 
χρονικό διάστημα από 21/03/2020 έως και 10/04/2020. 

11. Την υπ’ αριθμ. 138/2174/23-03-2020 απόφαση Δημάρχου περί 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου 
και βαθμού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για το χρονικό διάστημα 
από 25/03/2020 έως και 10/04/2020.  

12.  Το από 17/03/2020 ενημερωτικό έγγραφο του Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ περί 
ισόχρονης επιμήκυνσης μέχρι την συμπλήρωση των ημερών 
ασφάλισης για την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας του 
προγράμματος των οφελούμενων στα κοινωφελή προγράμματα σε 
περίπτωση αναστολής απασχόλησης λόγω κορωνοϊου.  

13. Την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020  (ΦΕΚ 
1293/τ.Β/10-04-2020) Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό 
Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 (Β΄956) έως και τις 10/05/2020. 

14. Την υπ’ αριθμ.156/2631/16-04-2020 απόφαση Δημάρχου περί 
παράτασης ισχύος της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για 
το χρονικό διάστημα έως και 10/05/2020».  
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     Αποφασίζουμε 
 
      Την αναστολή της απασχόλησης έως και 10/05/2020, της κάτωθι 
προσληφθήσας   ωφελούμενης  της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 
8/2018 (αριθμ.πρωτ.52480/01-08-2018) στο πλαίσιο της δράσης 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα 2014-2020» η οποία προσλήφθηκε για χρονικό διάστημα οκτώ 
(8) μηνών, το οποίο εν συνεχεία επεκτάθηκε για επιπλέον τέσσερις (4) 
μήνες: 

 Νικολούδη Αγγελική του Δημητρίου ειδικότητας ΥΕ Βοηθών 
Μαγείρων  

 
 

χρονικό διάστημα για το οποίο ο παιδικός σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κ.Α.Κ.ΠΟ. (Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά) όπου είναι  τοποθετημένη η ανωτέρω,  
διακόπτει την λειτουργία του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ιστορικό της απόφασης. 
 

      
         Το χρονικό διάστημα απασχόλησης της ανωτέρω παρατείνεται για 
ισόχρονο με τη διάρκεια της αναστολής της απασχόλησης χρονικό διάστημα 
και μέχρι τη συμπλήρωση τριακοσίων (300) ημερομισθίων. 
      
     
 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
       

 
                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ   
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