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ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ – ΚΡΕΣΕΝΩΝ  
 
Δ/ΝΗ Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
 
 
 
                                       Α  Π  Ο  Φ  Α    Η      ΑΡΙΘ:  27/2021/Σ.Α.Δ. 
                                                     
           ΘΕΜΑ: «Απνδεκίσζε δηθαηνύκελεο θαλνληθήο άδεηαο απνιπόκελνπ Τπαιιήινπ κε  
                         ύκβαζε Εξγαζίαο Ι.Δ.Ο.Υ.». 
                                          
 

      Ο Δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,   

     Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν ηεο 
Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.Δ.Κ.Τ.], κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή 
ηνπ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 [Εθδεκνθξαηηζκόο ηεο 
Δηνίθεζεο, θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο], θαη ην άξζξν 28Α 
απηνύ, όπσο πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4368/2016 [Μέηξα γηα 
ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο 
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4547/2018 [Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κύξσζε θαηάζηαζεο ηνπ Κώδηθα 
Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ], 

 Σελ αξηζ. 111/2020/Σ.Α.Δ.  Απόθαζε Δεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ [Πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ κε ύκβαζε Εξγαζίαο Ι.Δ.Ο.Υ. γηα δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Δήκνπ, 
ρξνληθήο πεξηόδνπ 2020-2021],  

 Σν  γεγνλόο πσο νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ,  ιόγσ έιιεηςεο  πξνζσπηθνύ,  δελ 
επέηξεςαλ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πνπ δηθαηνύηαλ ζην ζύλνιό ηεο, ν πξνζιεθζείο 
Τπάιιεινο,  κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπ,  
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  
 

1. Σελ κε ρνξήγεζε, ιόγσ απμεκέλσλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ, ηεο θαλνληθήο άδεηαο πνπ 
δηθαηνύηαλ ν θαησηέξσ Τπάιιεινο,  πνπ εξγάζηεθε  ζην Δήκν Αλδξίηζαηλαο - 
Κξεζηέλσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαη εηδηθόηεξα 
γηα ηηο εκέξεο πνπ θαίλνληαη θαησηέξσ: 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   ΚΑΙ  ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ 

Ηιηόπνπινο Ηιίαο ΤΕ Υεηξηζηώλ Μ.Ε.  6 εκέξεο 

 



2. Απνθαζίδνπκε ηελ απνδεκίσζε ηεο δηθαηνύκελεο θαλνληθήο άδεηαο ησλ [6] εκεξώλ, 
ζηνλ αλσηέξσ  Τπάιιειν, πνπ δηθαηνύηαλ θαη δελ έιαβε, ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ 
πίλαθα. 

 
 
                                                                                                  Ο Δήκαξρνο 
 
                                                                                          Δηνλύζηνο Μπαιηνύθνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

- Αλσηέξσ Τπάιιειν. 

 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γξαθείν Πξνζσπηθνύ Δήκνπ. 

- Γξαθείν Μηζζνδνζίαο Δήκνπ. 

 


