
                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κέρκυρα, 20 Αυγούστου 2015
Αριθμός Πρωτ.: οικ.75956/30925

Δ/νση:
Τ.Κ.:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

E-mail:

Σαμάρα 13
49100
Γεωργία Προκοπιάδου
2661362287
gproko      @      pin      .      gov      .      gr  

ΠΡΟΣ:

τον Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων
(δια της γραμματέως κας 
Χριστίνας Χριστοφόρου)

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός  ειδικοτήτων  του  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 2 
παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ

ΣΧΕΤ: (1)  η  αριθ.  πρωτ.  οικ.7057/25-02-2015  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ ΒΜΛΛ465ΦΘΕ-Κ95)

(2) η αριθ. 53-6/2015 (ΑΔΑ ΩΠΕΥ7ΛΕ-Χ9Λ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων,  αναφορικά  με  τον  Προγραμματισμό  προσλήψεων 
προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έτος 2015
(3) το  αριθ.  πρωτ.  14117/03-08-2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  & 
Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  αναφορικά  με  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
(4) το  αριθ.  πρωτ.  14108/09-07-2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  & 
Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  αναφορικά  με  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με 
σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου για την  υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων.

Σε συνέχεια του παραπάνω (1) σχετικού και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σ' αυτό, η 
Υπηρεσία μας απέστειλε,  με  το  αριθ.  πρωτ.  οικ.31100/13034/30-03-2015 έγγραφό της,  στην 
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου  αίτημα  για  την  έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το 
οποίο, στη συνέχεια, απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
το αριθ. πρωτ. 7256/3570/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Σύμφωνα  με  το  (2)  σχετικό,  η  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  αιτήθηκε  την  έγκριση 
πρόσληψης: 
Α] πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 
1  ατόμου  ΠΕ  Οικονομικού  για  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Κέρκυρας,  1  ατόμου  ΔΕ  Χειριστών 
Μηχανημάτων για την  Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας  & Ιθάκης,  1 ατόμου ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων και 2 ατόμων ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
Β] οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στο 
πλαίσιο  υλοποίησης  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων,  ως  εξής:  (α)  FOODING:  1  ατόμου  ΠΕ 
Διοικητικού  Οικονομικού  για  την  ΠΕ  Κεφαλληνίας  &  Ιθάκης  και  1  ατόμου  ΠΕ  Διοικητικού 
Οικονομικού για την ΠΕ Ζακύνθου, (β) EPA: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: 1 ατόμου ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού για την ΠΕ Ζακύνθου, (γ) BIG: 2 ατόμων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την ΠΕ 
Κέρκυρας, (δ) NO BARRIER: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ: 1 ατόμου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
για την ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης και 1 ατόμου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την ΠΕ Κέρκυρας, 
(ε) INTRA: 1 ατόμου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την ΠΕ Λευκάδας.
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Σύμφωνα με το (3) σχετικό, μας γνωστοποιήθηκε ότι έγινε περικοπή στο [Α] αίτημα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή η πρόσληψη τριών  (3) 
αντί  πέντε  (5)  ατόμων,  βάσει  του  αιτήματος  που  είχε  υποβληθεί  στο  πλαίσιο  του 
προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. 

Αναφορικά με το [Β] αίτημα της Περιφέρειας και σύμφωνα με το (4) σχετικό, εγκρίθηκε 
από την αρμόδια Επιτροπή η πρόσληψη και των 8 ατόμων, βάσει του αντίστοιχου αιτήματος που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 
για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και  στο πλαίσιο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει  ήδη 
καθορίσει με την αριθ.  53-6/2015 (ΑΔΑ ΩΠΕΥ7ΛΕ-Χ9Λ) απόφασή του, τις ειδικότητες.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε, όπως εκ νέου καθορίσετε τις ειδικότητες των 
τριών (3) ατόμων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη 
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-07-2015 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο  
Τομέα” (ΦΕΚ 280/Α),  όπως ισχύει,  με  κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
πόρους.

Διευκρινίζουμε,  ότι  η  πρόσληψη  συντελείται  υποχρεωτικά  εντός  αποκλειστικής 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθ. 
33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του Ν.4305/2014).  

                                                             
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                                                                                        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Συνημμένα:
(1) η  αριθ.  πρωτ. οικ.7057/25-02-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ ΒΜΛΛ465ΦΘΕ-Κ95).
(2)  η  αριθ.  53-6/2015  (ΑΔΑ  ΩΠΕΥ7ΛΕ-Χ9Λ)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της 
Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων,  αναφορικά  με  τον  Προγραμματισμό  προσλήψεων  προσωπικού 
ορισμένου χρόνου για το έτος 2015.
(3) το αριθ. πρωτ. οικ.31100/13034/30-03-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
(4)  το  αριθ.  πρωτ.   7256/3570/22-04-2015  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
(5)  το  αριθ.  πρωτ.  14117/03-08-2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  &  Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,  αναφορικά  με  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
πόρους.
(6)  το  αριθ.  πρωτ.  14108/09-07-2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  &  Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,  αναφορικά  με  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
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