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ΘΕΜΑ: «Παράταση απόσπαση του υπαλλήλου Ζιάκα Σωτήριου του Νικολάου
κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων για λόγους υγείας σύμφωνα με
τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  7  του  Ν.4440/2016  όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν»

ΑΠΟΦΑΣΗ 331/2021
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. Tις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  7  του  Ν.4440/2016,  όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 44 του N. 4590/19 (ΦΕΚ
17/07.02.2019 τεύχος Α’), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 του Ν.
4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α') 

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.4354/2015 σχετικές με τις
αποδοχές  αποσπασμένων  ή  μετακινούμενων  υπαλλήλων,  όπως
συμπληρώθηκε από τότε που ίσχυσε, με την παρ. 6 του άρθρου 35 του
N. 4484/17 (ΦΕΚ 110/01.08.2017 τεύχος Α')

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4040/2016 περί  της δυνατότητας
παράτασης  της  διάρκειας  της  απόσπασης  για  τρείς  μήνες  με
πρωτοβουλία της υπηρεσίας υποδοχής και συναίνεση του υπαλλήλου

5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ53/11.3.2020/τ.Α΄)
6. Την  αριθμ.:287/22.6.2020  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  την

απόσπαση  του  υπαλλήλου  Ζιάκα  Σωτήριου  του  Νικολάου
κατηγορίας/κλάδου  ΔΕ  Οδηγών  Αυτοκινήτων  για  λόγους  υγείας
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4440/2016
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

7. Την  αριθμ.πρωτ.:13399/29.6.2021  αίτηση  του  κ.Ζιάκα  Σωτήριου  του
Νικολάου, ο οποίο ζητά να γίνει αποδεκτή η παράταση της  απόσπαση
του στο Δήμο Πρέβεζας για λόγους υγείας.

8. Το από 29.6.2021 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Την αριθμ.:09905/2015/5460/18.6.2015 γνωστοποίηση αποτελέσματος

πιστοποίησης αναπηρίας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
του ΚΕ.ΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας του πατέρα του εφ΄ όρου ζωής.

10.Την  αριθμ.πρωτ.:13349/29.6.2021  βεβαίωση  για  την  ύπαρξη
πιστώσεων, της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.
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Αποφασίζουμε

Την  παράταση  της  απόσπασης  του  Ζιάκα  Σωτήριου  του  Νικολάου,
δοκίμου υπαλλήλου του Δήμου Ερμιονίδας, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών
Αυτοκινήτων στο Δήμο Πρέβεζας,  για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από
1.7.2021 έως και 30.9.2021,  για τους λόγους που στο ιστορικό της παρούσας
απόφασης αναφέρεται. 

Η  τοποθέτηση  του  ανωτέρω  στη  Δ/νση  Αγροτικής  Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου συνεχίζει να ισχύει

Οι  αποδοχές  του  ανωτέρω  υπαλλήλου,  καθώς  και  οι  σχετικές
εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν το Δήμο Πρέβεζας.

Η  απόσπαση  παύει  αυτοδικαίως  όταν  λήξει  το  ανωτέρω  χρονικό
διάστημα με δυνατότητα επιπλέον ανανέωσης για όσο χρόνο εξακολουθούν
να  υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγινε η απόσπαση.

   Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας

 
 

                                                                      Νικόλαος Γεωργάκος

Κοινοποίηση
1.Δήμος Ερμιονίδας

2. Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος

Καθαριότητας και Πρασίνου
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
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