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ΘΕΜΑ:  Τοποθέτηση  καθαριστριών σχολείων  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία
του κωρονοϊού COVID-19 

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2020

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2012  «Νέα  αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 185, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 208, του Ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 

3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11.3.2020) αναφορικά  με  τα  κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και  της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του 

4. Την  υπ’  αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών  με  θέμα  «Επιπρόσθετα  επείγοντα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

5. Το με αριθ. 18926/18-3-2020 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς
όλους  τους  ΟΤΑ «Λειτουργία  υπηρεσιών  ΟΤΑ κατά  τη  διάρκεια  εφαρμογής  των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού». 

6. Το  υπ’ αριθ.:19244/22.3.2020  σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς
όλους τους ΟΤΑ “Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄και  β΄  βαθμού κατά τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  αποφυγής  και  περιορισμού  της  διάδοσης  του
κορωνοϊου.

7. Την υπ. Αριθ. Πρωτ. 18659/17-03-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (αρ.
Εγκυκλίου 23) :«Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
-Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια
λήψης  μέτρων  αποφυγής  και  περιορισμού  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  –
COVID19»

8. Την εξαιρετικά και  επείγουσα και  απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των
αρνητικών  συνεπειών  λόγω  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊου  COVID-19,  τον
περιορισμό της διάδοσης του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι καθαρίστριες σχολείων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου , για όσο διάστημα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες κλειστές θα διατεθούν
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για  την  καθημερινή  καθαριότητα  των  δημοτικών  κτιρίων  προκειμένου  να
διαφυλαχθεί η ορθή καθαριότητα αυτών των χώρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
της εξάπλωσης του κωρονοϊού COVID-19.

2. Συγκροτούμε συνεργεία απασχόλησης για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων
ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α/α Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Απασχόλησης

1 Πιστιόλα Όλγα ΚΑΠΗ

2 Μικρούλη Σταματία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

3 Βρεττού Βεατρίκη ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Α/α Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Απασχόλησης

1 Ματέρη Μαρία (ΙΔΑΧ) Πρώην Δημαρχείο Ζαλόγγου – Βοήθεια στο Σπίτι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

Α/α Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Απασχόλησης

1 Μπάλλου Ανατολή (ΙΔΑΧ) Πρώην Δημαρχείο Λούρου – Βοήθεια στο Σπίτι

2 Κωτσαντή Γιαννούλα (ΙΔΑΧ) Πρώην Δημαρχείο Λούρου – Βοήθεια στο Σπίτι

3. Το  ωράριο  απασχόλησης  των  παραπάνω  υπαλλήλων  θα  είναι  αντίστοιχο  του
ωραρίου που εργάζονταν στα σχολεία που είναι τοποθετημένες.

4. Το πρόγραμμα απασχόλησης δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και
τις συνθήκες που επικρατούν 

5. Υπεύθυνοι  για  την  παρακολούθηση  του  καθημερινού  προγράμματος  των
παραπάνω υπαλλήλων ορίζεται το Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Δία Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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