
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

     Κέρκυρα, 28 Νοεμβρίου 2019                             
     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 104802/43431 

 
Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13 
Ταχ. Κώδικας:49100 
Πληρ:Γ. Ναούμ 
Τηλέφωνο: 2661362198 

 
                            Προς: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιόνιων Νήσων 
(δια του Τμήματος  Συλλογικών Οργάνων  
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)  
                                   Ενταύθα  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κερκύρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, εξαιτίας των έντονων καιρικών 
φαινομένων  την 12-14/11/2019, συνέπεια της οποίας κηρύχθηκε σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Νομός Κέρκυρας, με διάρκεια σύμβασης 
έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος» 

 
Έχοντας υπόψη: 
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», και του άρθρου 212 του Ν. 3584/2017, όπως ισχύουν. 

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 85Α/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 ισχύει  

6. Το Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
(ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4083/Β/23-
11-2017) 

 



7. Τις απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από έντονα καιρικά 
φαινόμενα που έπληξαν την Κέρκυρα, από τις 12 έως και τις 14 Νοεμβρίου 
2019, λόγω της επέλασης της «Βικτώριας», τις Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων, 
Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων και τις Κοινότητες Οθωνών του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, τις πρώην κοινότητες Πεντατίου, 
Χλομοτιανών, Αγίου Ματθαίου και Χλωμού της ΔΕ Μελιτιέων του Δήμου της 
Νότιας Κέρκυρας,  τις πρώην κοινότητες Περιβολίου, Αργυράδων, Κουσπάδων, 
Πετριτή και Αγίου Νικολάου, της ΔΕ Κορισσίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, την 
κοινότητα Λευκίμμης της ΔΕ Λευκίμμης του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας και το 
Δήμο Βόρειας Κέρκυρας,και τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο νησί 
μας. 

 
8. Την αριθμ. πρωτ. 2300/29-03-2016 εγκύκλιο Γεν. Γραμματέα Πολιτικής 

προστασίας περί «θεσμικού πλαισίου και κατευθυντηρίων οδηγιών για την 
κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

 
9.  Το υπ’ άριθμ.10689/15-11-2019 έγγραφο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων. 
 

10.  Το υπ’ αριθμ. 1393/15-11-2019 έγγραφο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 
 

11.  Το υπ’ αριθμ. 1349/15-11-2019 έγγραφο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας 
 

12.  Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 100287/577/15-11-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων  

13.  Το με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.11623/Α326/18-11-2019 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών 
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Ζημιές 
από τις πλημμύρες στις 12,13 και 14 Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές του Νομού 
Κέρκυρας». 

14.  Την με αρ. πρωτ. 8183/18-11-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΑΟ46ΜΤΛΒ-18Β) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτης  

15.  To γεγονός ότι στην Π.Ε. Κερκύρας, η έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη 
την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) την 12η έως και την 14η 
Νοεμβρίου 2019 ,από το υπάρχον προσωπικό. 

16.  Την ανάγκη πρόσληψης πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την 
κακοκαιρία «Βικτώρια» από την 12η έως και την 14η Νοεμβρίου 2019, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια σύμβασης έως οκτώ 
(8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων, κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ και ΠΕ, για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν 
εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων την 12-14/11/2019 στην Κέρκυρα, 
και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων, Φαιάκων, 
Παλαιοκαστριτών, Παρελίων και τις Κοινότητες Οθωνών του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων, στις πρώην κοινότητες Πεντατίου, Χλομοτιανών, 



Αγίου Ματθαίου και Χλωμού της ΔΕ Μελιτιέων του Δήμου της Νότιας 
Κέρκυρας,  στις πρώην κοινότητες Περιβολίου, Αργυράδων, Κουσπάδων, 
Πετριτή και Αγίου Νικολάου, της ΔΕ Κορισσίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, 
στην κοινότητα Λευκίμμης της ΔΕ Λευκίμμης του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας 
και στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος . 
 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού εξ ενός (1) ατόμου Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων, ενός (1) ατόμου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Διοικητικού - Λογιστικού ή Διοικητικών Γραμματέων, ενός (1) ατόμου 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) και δύο (2) 
ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων κρίνεται 
επιβεβλημένη, λόγω της επιτακτικής ανάγκης διενέργειας ελέγχων, 
παρακολούθησης, καταγραφής, επίβλεψης και υποστήριξης των επακόλουθων της 
έντονης κακοκαιρίας διαδικασιών και συγκεκριμένα: 
 
Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα  από την 12η έως και την 14η Νοεμβρίου 2019 
έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες, ήτοι: 
- διενέργεια ελέγχων και  παρεμβάσεων, μεταφορά φερτών υλικών, απομάκρυνση 
υλικών ξένων προς το οδόστρωμα, καταγραφή ζημιών που προέκυψαν από την 
εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων 
- διοικητική υποστήριξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων 
- συγκέντρωση – επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτήσεων αποζημίωσης των 
πληγεισών περιοχών 
- Υποστήριξη υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας.  
 
Η δαπάνη μισθοδοσίας του αναφερόμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα 
Κερκύρας, οικονομικού έτους 2019 και του επομένου και έχει προβλεφθεί πίστωση 
ποσού  στον ΚΑΕ 0342 και 0352. 
 
 
 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

ΑΜΑΛΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 
 
 

 


