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     ΘΕΜΑ: «Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων  με πρόγραμμα 
κοινωφελούς χαρακτήρα»  
 

Αριθμ. Απόφ.  524Β/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. Τις διατάξεις της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ Νο 4/2020 
(αριθμ. πρωτ. 37195/29-06-2020) για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων 
για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες 
Υπουργείων και άλλων Φορέων 

4. Τις  υπ’ αριθμ.: 
-ΚΠ16518/11-09-2020  αναγγελία έναρξης απασχόλησης της 
ωφελούμενης  με πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα  Μαυροχωρίδου 
Χριστίνας  του Συμεών  ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων  με  ημ/νία 
τοποθέτησης  την 14/09/2020 

-ΚΠ20839/17-09-2020 αναγγελία έναρξης απασχόλησης της 

ωφελούμενης  με πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα Τερζή Φωτεινής 
του Βασιλείου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με  ημ/νία 
τοποθέτησης  την 18/09/2020. 

-ΚΠ26130/24-09-2020 αναγγελία έναρξης απασχόλησης της 

ωφελούμενης  με πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα Ρουμελιώτη 
Ελένης του Τρύφων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με  ημ/νία 
τοποθέτησης  την 28/09/2020. 
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-ΚΠ31414/02-10-2020 αναγγελία έναρξης απασχόλησης της 

ωφελούμενης  με πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα Γραμπόβα 
Ανθούλας του Χριστόδουλου ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων  με  
ημ/νία τοποθέτησης  την 05/10/2020 

-ΚΠ31422/02-10-2020 αναγγελία έναρξης απασχόλησης της 

ωφελούμενης  με πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα Κιουπτσή 
Χρυσάνθης του Αλεξάνδρου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με  
ημ/νία τοποθέτησης  την 05/10/2020. 
-ΚΠ. 37306/13-11-2020  αναγγελία έναρξης απασχόλησης της 
ωφελούμενης  με πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα  Γκαγκλίδου 
Μαρίας του Σταύρου  ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικών εργασιών 
καθαριότητας με  ημ/νία τοποθέτησης  την 16/11/2020. 

5. Τις υπ’ αριθμ. 402/6807/14-09-2020, 427/7012/18-09-2020, 
439/7217/28-09-2020, 448/7469/05-10-2020, 510/9364/16-11-
2020 αποφάσεις  Δημάρχου με τις οποίες οι ανωτέρω τοποθετήθηκαν 
στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία Κ.Α.Κ.ΠΟ. (Κέντρο 
Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμανουήλ Παππά). 

6. Τις υπ’ αριθμ. 509Α/9352/16-11-2020 και 511/9365/16-11-2020 
αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ανεστάλει η απασχόληση των εν 
λόγω ωφελούμενων από 16/11/2020 έως 30/11/2020.   

7. Την υπ’αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28-11-2020  (ΦΕΚ 
5255/τ.Β΄/28-11-2020): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 
Νοεμβρίου 2020 έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. 

8. Το γεγονός ότι οι παιδικοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Κ.ΠΟ. 
(Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά) αναστέλλουν την λειτουργία τους σε 
εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ από 30/11/2020 έως 07/12/2020. 

9. Το από 11/11/2020 ενημερωτικό έγγραφο του ΟΑΕΔ σύμφωνα με 
το οποίο «σε περίπτωση αναστολής υπηρεσιών του Φορέα, τότε ο Φορέας 
θα προβαίνει κανονικά στην αναγγελία τοποθέτησης. Η επιμήκυνση του 
χρονικού διαστήματος τοποθέτησης μπορεί να γίνει από τον φορέα σε 
επόμενο χρονικό διάστημα». 
 

 
     Αποφασίζουμε 
 
      Την αναστολή της απασχόλησης από 30/11/2020 έως 07/12/2020, 
των κάτωθι προσληφθέντων   ωφελούμενων  της Δημόσιας Πρόσκλησης του 
ΟΑΕΔ 4/2020 (αριθμ.πρωτ. 37195/29-06-2020) στο πλαίσιο της δράσης 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρα-
κτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων 
και άλλων Φορέων» οι οποίοι προσλήφθηκαν για χρονικό διάστημα οκτώ (8) 

μηνών: 

 Μαυροχωρίδου Χριστίνα του Συμεών ειδικότητας ΥΕ Βοηθών 
Μαγείρων   

 Τερζή Φωτεινή του Βασιλείου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

 Ρουμελιώτη Ελένη του Τρύφων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

 Γραμπόβα Ανθούλα του Χριστόδουλου ειδικότητας ΥΕ Βοηθών 
Μαγείρων   
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 Κιουπτσή Χρυσάνθη του Αλεξάνδρου ειδικότητας ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόμων 

 Γκαγκλίδου Μαρίας του Σταύρου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικών 
εργασιών καθαριότητας 
 
 

 
χρονικό διάστημα για το οποίο οι παιδικοί σταθμοί  του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κ.Α.Κ.ΠΟ. (Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά) όπου είναι  τοποθετημένοι οι ανωτέρω,  
αναστέλλουν την λειτουργία τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
ιστορικό της απόφασης. 
 

      
         Το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ανωτέρω παρατείνεται για 
ισόχρονο με τη διάρκεια της αναστολής της απασχόλησης χρονικό διάστημα 

και μέχρι τη συμπλήρωση διακοσίων  (200) ημερομισθίων. 
      
     
 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
       

 
                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ   
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