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ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση Υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας στο Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Πρέβεζας για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 545/2020
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  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.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕK 93/τ.Α΄/14.4.2014)
σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο
σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου ή σε σύνδεσμο στον
οποίο  συμμετέχει  ο  δήμος,  καθώς  και  σε  νομικά  πρόσωπα
διαδημοτικού  χαρακτήρα  του  άρθρου  156  του  ν.  4600/2019  και
αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως δύο
(2)  έτη,  που  μπορεί  να  παραταθεί  για  δύο  (2)  ακόμα  έτη,  εφόσον
υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη 

3. Το  αριθμ.πρωτ.:1630/12.10.2020  αίτημα  του  Δημοτικού  Λιμενικού
Ταμείου Πρέβεζας προς το Δήμο Πρέβεζας σχετικό με την αναγκαιότητα
μετακίνησης  υπαλλήλων του  Δήμου  για  τη  διοικητική  και  οικονομική
υποστήριξη του. 

Αποφασίζουμε
Μετακινούμε  τους  παρακάτω  υπαλλήλους  του  Δήμου  Πρέβεζας

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 από 20.10.2020
και για χρονικό διάστημα δύο ετών και με δυνατότητα παράτασης για άλλα
δύο  (2)  έτη  εφόσον  υφίστανται  οι  υπηρεσιακές  ανάγκες  του  Νομικού
Προσώπου  ως εξής:

1.Παπαροϊδάμης  Κωνσταντίνος  του  Αθανασίου,  μόνιμος  υπάλληλος
του Δήμου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Γ΄
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2. Δημητράκου  Φρειδερίκη  του  Γεωργίου,  υπάλληλος  με  σχέση
εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου,  κατηγορίας/ειδικότητας  ΔΕ
Διοικητικού με βαθμό  Α΄

3. Γιούργα Μαριάννα του Ανδρέα, υπάλληλος με σχέση εργασίας
ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου,  κατηγορίας/ειδικότητας  ΔΕ
Διοικητικού με βαθμό  Α΄

Οι  ανωτέρω  υπάλληλοι  μετακινούνται  με  την  σχέση  εργασίας  που
υπηρετούν και εξακολουθούν να διέπονται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό,
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που υπαγόταν πριν την μετακίνησή
τους.

Με την παρούσα απόφαση ορίζεται φορέας καταβολής των αποδοχών
τους ο Δήμος Πρέβεζας

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο της νομιμότητας των άρθρων
225 και 238 του Ν.3852/2010.

 

    Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας

 
 

                                                                      Νικόλαος Γεωργάκος

ΑΔΑ: 6ΛΤ3ΩΞΧ-ΑΙΤ


	ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση Υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014»
	ΑΠΟΦΑΣΗ 545/2020


		2020-10-30T07:57:14+0200
	Athens




