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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 18/17-12-2020
Αριθμός Απόφασης: 145/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε
συνεδρίαση
του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
με
τηλεδιάσκεψη, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899),
ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 290559/11-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος,
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Δανδουλάκης
Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος,
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης
Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος
(Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου) Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης
Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Πιτσούλης Γεώργιος,
Σκουλάς
Νικόλαος,
Συντυχάκης
Εμμανουήλ,
Συριγωνάκης
Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος,
Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη –
Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη και
Χρονάκης Νικόλαος.
Στην συνεδρίαση δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ: Γύπαρης Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος
(Θέμης), Λεονταράκης Ιωάννης, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος και
Σπυρόπουλος Γεώργιος
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Ψαρουδάκης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος Δήμου Αμαρίου, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Πλουμίδη Ελένη Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Ερμιόνη Γιαλύτη Ειδικός Σύμβουλος
Περιφερειάρχη
Κρήτης,
Στεφανάκης
Αλέξανδρος
Προέδρος
ΓΕΩΤΕΕ,
Χριστοδουλάκης Βασίλειος Νομικός Σύμβουλος Δήμου Αμαρίου και για την τήρηση
των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιαννής Δημήτριος, Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα και Νοικοκυράκης Εμμανουήλ υπάλληλοι του Τμήματος
Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
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Παρατήρηση:
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος συμμετείχε κατά
τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης 1ου Θέματος, των επερωτήσεων και των
αρ. 1.1, 2.2 και 2.6 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια αποχώρησε κατά
δήλωσή του στον Προέδρο του Π.Σ
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από το Περιφερειακό
Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος και τη συζήτησή
του εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη άμεσης
πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών για την ΠΕ Χανίων, που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως
11 Νοεμβρίου 2020 στο Νομό Χανίων, μετά από έντονα και ακραία καιρικά
φαινόμενα, αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή
του εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα
παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας διάταξης 1ο): Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Το Π.Δ.149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ.
242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Το με αριθμ. πρωτ.: 293466/16-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών, σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες,
παγετούς και πυρκαγιές. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων
γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η
πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η διάρκεια της ανωτέρω απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ
(8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης.
Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων
πρόσληψης προσωπικού κατά το άρθρο 20 του ανωτέρω νόμου, όσο και ως
προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 20 α του Ν.
4057/2012, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41
του Ν. 4325/2015, από την έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται η
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πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.
2190/1994.
Όπως είναι γνωστό, κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 11 Νοεμβρίου
2020 στο Νομό Χανίων εκδηλώθηκαν έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα
(καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι). Τα φαινόμενα αυτά,
προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς
και σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, και λοιπές υποδομές και καλλιέργειες. Οι
καταστροφές συνοψίζονται σε καταστροφή οδοστρώματος επαρχιακών οδών
καθώς και του εθνικού δικτύου, καταπτώσεις πρανών οδών και ποταμών,
κάλυψη περιοχών από νερά και καταστροφή καλλιεργειών από πλημμύρες και
κατολισθήσεις.
Σημειώνεται ότι όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχουν
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως 1-4-2021
και συνεπώς δεν απαιτήθηκε νέα κήρυξη.
Προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες, έκτακτες και
κατεπείγουσες ανάγκες, που περιγράφονται ανωτέρω και οφείλονται σε ακραία
καιρικά φαινόμενα, κρίνεται απαραίτητη, ύστερα από το αριθμ. 291674/14-122020 σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, η πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
έως οκτώ (8) μήνες και συγκεκριμένα προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων :
 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
ή δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού είναι απολύτως επιβεβλημένη και
αναγκαία επειδή πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, αφενός η καταγραφή και
εκτίμηση των ζημιών και αφετέρου η αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές,
δίκτυα κ.λ.π., που απαιτεί, μεταξύ άλλων μελέτες και δημοπρασίες για την
απορρόφηση των πιστώσεων αποκατάστασης. Οι ανάγκες αυτές δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί ούτε
για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της υπηρεσίας, λαμβάνοντας
υπόψη την υποστελέχωση αυτής, καθώς και το γεγονός ότι η υπηρεσία εκτελεί
ένα πολύ μεγάλο αριθμό και προϋπολογισμό έργων, περίπου 250.000.000
ευρώ και μελετών προϋπολογισμού 2.150.000 ευρώ, ειδικά το 2020 και 2021,
έργο το οποίο καλείται να υλοποιήσει μέσα από πολλές και πολύπλοκες
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, για την έγκριση από το Περιφερειακό
Συμβούλιο της πρόσληψης του κάτωθι προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την
αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που οφείλονται στις ισχυρές βροχοπτώσεις
που εκδηλώθηκαν στις 9, 10 και 11/11/2020 στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό τις διατάξεις της παραγράφου
20 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:




Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
ή δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως προκύπτει από την
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αριθμ. 293244/15-12-2020 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
4. Την εισήγηση του κ. Καλογερή Νικόλαου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων.
5. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την
αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που οφείλονται στις ισχυρές βροχοπτώσεις που
εκδηλώθηκαν στις 9, 10 και 11/11/2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό τις διατάξεις της παραγράφου 20 του
άρθρου 9 του ν. 4057/2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων
Υποδομής ή δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Δομικών
Έργων
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως προκύπτει από την
αριθμ. 293244/15-12-2020 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας απόφασης
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 17-12-2020

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα
:2813 400 237
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 04 Ιανουαρίου 2021
Αρ. πρωτ.: 81

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων

KOIN.: -

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
ΠΕ Χανίων

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 145/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου .
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
145/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικού Νο 18/17-12-2020), που
αφορά στην Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ
(8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω
ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη.
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
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