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ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2020
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, όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της παραπάνω πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου 

5. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020
(ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020) αναφορικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

6. Την  αριθμ.πρωτ.:18659/17.3.2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
σχετική  με  την  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 κορωνοϊου – covid 19.

7. Την  αριθμ.:15/2020  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σχετική  με  την
αναστολή λειτουργίας της δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.) στο Δήμο Πρέβεζας

8. Το γεγονός ότι  πρέπει  να περιορίσουμε τις  μετακινήσεις  του προσωπικού
από  τον  τόπο  κατοικίας  τους,  αλλά  και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών,
αποφεύγοντας τον συνωστισμό στους χώρους εργασίας.

9. Την αριθμ.;117/18.3.2020 απόφαση του Δημάρχου
10.Το γεγονός ότι η παρακάτω υπάλληλος διέκοψε την άδεια ειδικού σκοπού
11.Το ωράριο απασχόλησης της υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την  επανατοποθέτηση  της  Στεργίου  Σοφία  του  Γεωργίου  υπάλληλος  με  σχέση
εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ειδικότητας  ΥΕ  Προσωπικό
Καθαριότητας στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και
Πολιτισμού – Τμήμα Παιδικών Σταθμών – 3ος Παιδικός Σταθμός. Η εργαζόμενη θα
ακολουθεί το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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