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ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά

με τις αρμοδιότητες Δημάρχου όπως ισχύουν

2Τις  διατάξεις  του  άρθρου  21  του  Ν.2946/2001  (ΦΕΚ  224/τ.Α΄/8.10.2001)  όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 91 του Ν.4139/2013 και στη συνέχεια από την παρ. 5 του

άρθρου 72 του Ν.4316/2014 σύμφωνα με τις οποίες :Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι

ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  δημοσίων  υπηρεσιών  και  νομικών  προσώπων

δημοσίου  δικαίου,  που κατέχουν οργανικές  θέσεις  και  είναι  σύζυγοι  στρατιωτικών των

Ενόπλων  Δυνάμεων,  ένστολου  προσωπικού  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  του

Πυροσβεστικού,  Λιμενικού  Σώματος  -  Ελληνικής  Ακτοφυλακής,  του  προσωπικού  των

Καταστημάτων  Κράτησης,  καθώς  και  θρησκευτικών  λειτουργών  της  Ανατολικής

Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι

ή  καθηγητές  οποιασδήποτε  βαθμίδας  και  με  οποιοδήποτε  γνωστικό  αντικείμενο  στην

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται,

κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα

κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του

ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους. 

3Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/29.7.2004) σύμφωνα

με τις οποίες Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) εφαρμόζονται

και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς

και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτούς 

4Τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου 11   του  Ν.  4440/2016,  σύμφωνα με  τις  οποίες:
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Ειδικές διατάξεις περί συνυπηρέτησης διατηρούνται σε ισχύ 

5Tις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν

με την παρ. 5 του του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 και όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου από

την παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν.4472/2017 

6Τις  διατάξεις  του  άρθρου  23  του  Ν.4354/2015  (ΦΕΚ  176/τ.Α΄/16.12.2015)  περί

αποδοχών αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων, 'όπως ισχύουν.

7Την  αριθμ.πρωτ.:27592/23.12.2019  αίτησης  της  δόκιμης  υπαλλήλου  κ.  Παπαδιώτη

Βασιλική  του  Χρήστου  του  Δήμου  Πάργας  σχετική  με  την  απόσπαση  της  στο  Δήμο

Πρέβεζας για λόγους συνυπηρέτησης με τον σύζυγό της.

8Την  αριθμ.πρωτ.:2411.2/123/2020/10.2.2020  υπηρεσιακή  βεβαίωση  του  Λιμεναρχείου

Πρέβεζας

9Το από 23/4/2020 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πρέβεζας

10Την  αριθμ.πρωτ.:5420/13.3.2020  βεβαίωση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών

σχετική με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας  

11Το  αριθμ.πρωτ.:2247/3.4.2020  έγγραφο  του  Δήμου  Πάργας  με  συνημμένο  το

αριθμ.πρωτ.:2732/2.4.2020 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

12Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρέχουμε τη σύμφωνη γνώμη για την απόσπαση της υπαλλήλου του Δήμου Πάργας κ.

Παπαδιώτη  Βασιλική  του  Χρήστου  κατηγορίας/κλάδου  ΥΕ  Εργατών  Καθαριότητας  με

βαθμό Ε΄ από το Δήμο Πάργας στο Δήμο Πρέβεζας για συνυπηρέτηση με τον σύζυγος της

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις .

 Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                       Νικόλαος Γεωργάκος

ΚΟΙΝ.
1Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Πρασίνου
2Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
3Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας
4Δήμος Πάργας
5κ. Παπαδιώτη Βασιλική
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