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ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση καθαριστριών στο μουσικό σχολείο Πρέβεζας,  στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία του κωρονοϊού COVID-19 

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2020

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 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 

3. Την  αριθμ.πρωτ.:138/2020  απόφαση  του  Δημάρχου  περί  τοποθέτησης
προσωπικού

4. Την αριθμ.:Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020  ΚΥΑ σχετική με την παράταση ισχύος
της υπ'  αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/  21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  Προστασίας  του  Πολίτη,  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού  και  Εσωτερικών,  όπως  έχει  ήδη  παραταθεί  με  την  υπ'  αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β  ́ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020
και  επανέναρξη  λειτουργίας  συγκεκριμένων  εκπαιδευτικών  δομών
(ΦΕΚ1699/τ.Β' /5.5.2020)

5. Το με αριθ.πρωτ.:27408/5.5.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς
όλους  τους  ΟΤΑ  «Καθαρισμός  σχολικών  μονάδων  κατά  το  διάστημα
λειτουργίας  τους  για  όσο  διάστημα  υφίσταται  κίνδυνος  διάδοσης  του
κορωνοϊου COVID -19». 

6. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
7. Την εξαιρετικά και επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την διαφύλαξη της

υγείας  των  μαθητών  και  διδασκόντων  αλλά  και  την  αντιμετώπιση  των
αρνητικών  συνεπειών  λόγω  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19,  τον
περιορισμό της διάδοσης του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τοποθέτηση των παρακάτω υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο μουσικό σχολείο Πρέβεζας ως εξής
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Α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα

1 Βερονίκη Ευαγγελία του Γεωργίου ΥΕ Υπάλληλος Καθαριότητας

2 Γιατρά Κωνσταντίνα του Σκοπιώτη – Δημήτριου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Το παραπάνω προσωπικό θα φροντίζει για το σχολαστικό καθαρισμό των σχολικών
εγκαταστάσεων δύο τουλάχιστον φορές την ημέρα, πριν την έναρξη αλλά και κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής ημέρας.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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