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                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η      ΑΡΙΘ:  76/2018/Γ.Π. 
                                                     
           ΘΕΜΑ: «Αποζηµίωση δικαιούµενης κανονικής άδειας απολυόµενου Υπαλλήλου µε  
                         Σύµβαση Εργασίας Ι.∆.Ο.Χ.». 
                                          
 

      Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,   

     Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική στο χώρο της 
Αυτ/σης – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], 

• Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆.Κ.Κ.], 
• Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.∆.Κ.Υ.], µετά την αντικατάστασή 

του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 [Εκδηµοκρατισµός της 
∆ιοίκησης, καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και άλλες διατάξεις], και το άρθρο 28Α 
αυτού, όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 [Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις και αντικαταστάθηκε µε τις 
όµοιες του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 [Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις], 

• Τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 [Κύρωση κατάστασης του Κώδικα 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων], 

• Την αριθ. 45/2018/Γ.Π.  Απόφαση ∆ηµάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων [Πρόσληψη 
Υδρονοµέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του Κάµπου Παπαδούς],  

• Το  γεγονός πως οι υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου,  λόγω έλλειψης  προσωπικού,  δεν 
επέτρεψαν τη χορήγηση της άδειας που δικαιούταν στο σύνολό της, ο προσληφθείς 
Υπάλληλος,  µέχρι την λήξη της σύµβασής του,  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

1. Την µη χορήγηση, λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών, της κανονικής άδειας που 
δικαιούταν ο κατωτέρω Υπάλληλος,  που εργάστηκε  στο ∆ήµο Ανδρίτσαινας - 
Κρεστένων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ειδικότερα 
για τις ηµέρες που φαίνονται κατωτέρω: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΚΑΙ  ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ 
Σπηλιόπουλος Χαράλαµπος ΥΕ Υδρονοµέας Άρδευσης 6 ηµέρες 

 



2. Αποφασίζουµε την αποζηµίωση της δικαιούµενης κανονικής άδειας στον ανωτέρω  
Υπάλληλο, για τις ηµέρες που του αντιστοιχούν και δεν έλαβε, όπως αναφέρονται στον 
ανωτέρω πίνακα. 

 
 
                                                                                                    Ο ∆ήµαρχος 
 
                                                                                            ∆ιονύσιος Μπαλιούκος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Ανωτέρω Υπάλληλο. 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου. 
- Γραφείο Μισθοδοσίας ∆ήµου. 

 


