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ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ.:62/17.2.2021 απόφασης Δημάρχου σχετική με την μετάταξη 

του Βασιλειάδη Φίλιππου του Χρήστου, μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πάργας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, στο Δήμο Πρέβεζας στο πλαίσιο της κινητικότητας έτους 

2020.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2021 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.7.2007) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2690/99 σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο 
για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που 
είναι αρμόδιο για την έκδοση  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 του ν. 4440/2016 « Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση » (ΦΕΚ 224 / τ.Α΄ 2016 ), όπως 

αυτές ισχύουν.  

5. Τις διατάξεις των άρθρων  44 και 50 του Ν.4374/2020.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 490 του Ν. 4781/2021 

7. Την αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/736/2232/1.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών σχετική με τροποποίηση των διατάξεων ν.4440/2016 – 4781/2021 

(Α΄31) 

8. Την αριθμ.:62/17.2.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την μετάταξη του 

Βασιλειάδη Φίλιππου του Χρήστου, μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πάργας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, στο Δήμο Πρέβεζας στο πλαίσιο της 

κινητικότητας έτους 2020, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ.:20535/23.2.2021 

περίληψη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.:467/τ.Γ΄/27.2.2021 φύλλο ΦΕΚ 

9. Την αριθμ.πρωτ.:2039/2.3.2021 βεβαίωση του Δήμου Πάργας με την οποία 

βεβαιώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 
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4440/2016, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 490 του 

Ν4781/2021, για την κάλυψη του ποσοστού 80% του οικείου κλάδου. 
      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ανακαλούμε την αριθμ.:62/17.2.2021 (ΦΕΚ 467/τ.Γ΄/27.2.2021) απόφαση του Δημάρχου 

Πρέβεζας, με την οποία μετατάχθηκε ο Βασιλειάδης Φίλιππος του Χρήστου, μόνιμος 

υπάλληλο της κατηγορίας / κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 5, 

από το Δήμο Πάργας στο Δήμο Πρέβεζας σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 

κατηγορίας / κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που 

κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440 / 2016 ( ΦΕΚ 224 / Α΄ / 2016 ), γιατί δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.4440/2016, όπως αυτό 

συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 490 του Ν4781/2021 αναφορικά με το 

ποσοστό 80% κάλυψης του οικείου κλάδου.   

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας, για τη δημοσίευσή της, μετά τον κατά νόμο έλεγχό της, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

Νικόλαος Γεωργάκος 
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