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Προς:  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων.  

  
 
                                                             

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διάρκειας δύο (2) μηνών, για 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της  
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων» 

 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Της Διεύθυνσης  Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.  
 
 
Θέτουμε υπόψη σας: 
1. Τις διατάξεις  των άρθρων 113, 163 και  282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28/Α/03-04-1994) « Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ. 180/Α΄/1999) « Συλλογικές 
Διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/12 <<Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου>> (ΦΕΚ 54/τ. Α’/14-03-2012) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.22 του άρθρου 12 
του Ν. 4071/12 << Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85 Α/11-04-12) 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α΄/2001) «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα », όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ. 315/Α΄/2003)  και 44/2005 (ΦΕΚ. 63/Α΄/2005). 

6. Το ΠΔ 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»   (ΦΕΚ 240/Α΄/27-12-
2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 



7. To γεγονός ότι στην Π.Ε. Κεφαλληνίας η έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη την 
αντιμετώπιση άμεσων εποχικών αναγκών από τον Τεχνικό Εξοπλισμό της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

8. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού σε αριθμό τριών (03) ατόμων, εκ των οποίων ενός 
(01) ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δυο (02) ειδικότητας ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη των 
κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της Π.Ε. Κεφαλληνίας που προέκυψαν και μετά από 
την Α.Π. 6541/25-9-2015 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,  με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας η Π.Ε. Κεφαλληνίας (και με τις Α.Π. 9040-21/12/2015 και Α.Π. 4525-
24/6/2016  σχετικές παρατάσεις) και συγκεκριμένα: 
 Την αποκατάσταση, καθαρισμό και συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, την 

άρση καταπτώσεων λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, καθώς και 
αποκαταστάσεις διαβρωμένων ερεισμάτων και πρανών που αποκόπηκαν,   

 την βελτίωση βατότητας προβληματικών σημείων του οδικού δικτύου που έχουν 
αυξημένη επικινδυνότητα, τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης για μείωση του 
κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και για τη βελτίωση ορατότητας σε στροφές του οδικού 
δικτύου, 

 τον καθαρισμό και την διευθέτηση κοίτης χειμάρρων, καθώς και τις αποφράξεις 
γεφυριών και  οχετών, από φερτά υλικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω  
 

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 
     Την έγκριση πρόσληψης τριών (03) ατόμων, εκ των οποίων ενός (01) ειδικότητας ΔΕ 
Οδηγών και δυο (02) ειδικότητας ΥΕ Εργατών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών 
αναγκών, αρμοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
  Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί σε εργασίες: αποκατάστασης, καθαρισμού και 
συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου, άρσης των καταπτώσεων λόγω της 
γεωμορφολογίας του εδάφους, αποκατάστασης διαβρωμένων ερεισμάτων και πρανών που 
αποκόπηκαν, βελτίωσης βατότητας προβληματικών σημείων του οδικού δικτύου που έχουν 
αυξημένη επικινδυνότητα, προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για μείωση του κινδύνου 
πυρκαγιάς καθώς και για τη βελτίωση ορατότητας σε στροφές του οδικού δικτύου, 
καθαρισμού και διευθέτησης κοίτης χειμάρρων, αποφράξεων γεφυριών και οχετών από φερτά 
υλικά. 
   Η δαπάνη μισθοδοσίας  του αναφερόμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του  
υπό έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα  
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, οικονομικού  έτους 2017. 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ 
 
 
 
 


