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ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2021 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για 
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του 
κορωνοϊου 
 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ( ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6.11.2020), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 
256/τ.Α΄/23.12.2020) “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση 
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις”  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/28.6.2007) όπως  
ισχύει. 

4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού» (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. 
Πρώτο). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 
28/τ.Α ́/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 221/τ.Α /́2-12-2016)  

6. Το αριθμ.πρωτ.:9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικό με 
την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID 19 από 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 
ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις που θα 
συναφθούν έως 28.2.2021 μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια 
των οκτώ μηνών. 

7. Την αριθμ.:68/2021 (σε ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ:ΨΣ1ΠΩΞΧ-4Χ7) απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής σχετική με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με 
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σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 
υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του 
κορωνοϊου.  

8. Την αριθμ.πρωτ.:6374/23.2.2020 (ΑΔΑ:ΨΧΥΝΩΞΧ-ΨΝΡ) ανακοίνωση σε ορθή 
επανάληψη  του Δήμου περί πρόσληψης προσωπικού  

9. Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Πρασίνου και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά 
Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

10. Το γεγονός ότι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών έχουν κάνει χρήση της άδειας 
ειδικού σκοπού γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και θα πρέπει να προασπίσουν 
την υγεία τους. 

11. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των παραπάνω 
υπηρεσιών του Δήμου  

12. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 αλλά και το γεγονός ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 

13. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
του Δήμου Πρέβεζας με σκοπό την σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα και 
προτεραιότητα την πρόληψη και την προστασία της Δημόσιας Υγεία  

14. Το γεγονός ότι θα πρέπει καθημερινά να πραγματοποιείται σχολαστικά και 
καθημερινά η αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, ο καθαρισμός των πάρκων, 
των χώρων πρασίνου και των νησίδων προκειμένου να εξασφαλιστεί στο σύνολό 
της η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων αλλά και η προάσπιση της δημόσιας 
υγείας.  

15. Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού για την παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κατά του κορωνοϊου – covid 19 
και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας. Οι αρμοδιότητες θα 
αφορούν:  
α) τη καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να 
μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να 
εξυπηρετηθούν  
β) τη καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου μας 
που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και 
αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους  
γ) την εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών 
πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α) 
δ) τη δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης 
στους κατοίκους της περ. β) 
ε) τη συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του 
δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους  
ζ) τη διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β (παραλαβή 
αιτήσεων–παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που 
εκδίδονται μέσω ΚΕΠ  
η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του 
ιού COVID-19. 

16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 02.20.6041.001 Αποδοχές Συμβασιούχων 
Ορισμένου Χρόνου Υπαλλήλων Καθαριότητας για την αντιμετώπιση COVID 19 και 
02.20.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές Συμβασιούχων αντιμετώπισης COVID 19 και 
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02.15.6041.001 Αποδοχές Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου Υπαλλήλων 
Κοινωνικής Πρόνοιας COVID κ.λπ. και 02.15.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές 
Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού - COVID κ.λπ 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προσλαμβάνουμε τους κάτωθι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για την 
αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του 
κορωνοϊου, από 26/2/2021 έως και 25/10/2021 ως εξής:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα 
Πατρός 

Ειδικότητα Υπηρεσία Τοποθέτησης 

1 Σμπόνια Κωνσταντίνα Νικόλαος ΠΕ Διοικητικού Δνση Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού 

2 Χατζοπούλου Ελένη Απόστολος ΠΕ Διοικητικού Δνση Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού 

3 Πεπόνης Αθανάσιος Μιλτιάδης ΔΕ Διοικητικού Δνση Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού 

4 Παππάς 
Κωνσταντίνος 

Βασίλειος ΔΕ Υδραυλικών Δνση Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού 

5 Τσόλης Κωνσταντίνος Θωμάς ΥΕ Εργατών  
Καθαριότητας 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας 
και Πρασίνου 

6 Καρτεζίνης Γεώργιος Χρήστος ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας 
και Πρασίνου 

7 Πουρνάρας 
Κωνσταντίνος 

Διονύσιος ΥΕ Εργατών  
Καθαριότητας 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας 
και Πρασίνου 

 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

Νικόλαος Γεωργάκος  

 

Εσωτερική Διανομή 
1. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 

Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
2. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας και Πρασίνου 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
5. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου 
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