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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέµα:

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για
κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τους σεισµούς της
Ζακύνθου, καθώς και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις
και τις πληµµύρες του µηνός Φεβρουαρίου 2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.∆/τος 410/1988 (Α΄ 191), αναφορικά µε τη διαδικασία
πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, όπως
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 9 του Ν.3812/2009 (Α΄ 234).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου
9 του Ν.3812/2009 (Α΄ 234) και αυτές του άρθρου 38 του Ν.2800/2000 (Α΄ 41).
3. Τις απρόβλεπτες και εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, πέραν των (2) νεοσύστατων Τοµέων
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής
Αττικής για την αντιµετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές
ης
ης
πυρκαγιές της 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε εκτεταµένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,
τις εν γένει επιτακτικές ανάγκες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου µας, οι οποίες προέκυψαν από έντονα καιρικά
φαινόµενα και φυσικές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας (πληµµυρικά
φαινόµενα και κατολισθήσεις στη Νοτιανατολική Πελοπόννησο στις 28 έως 30 Σεπτεµβρίου
2018, πληµµυρικά φαινόµενα και καταστροφές από τις σεισµικές δονήσεις στη Ζάκυνθο στις
18 και 19 Νοεµβρίου, καθώς και η άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των συνεπειών που
προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταστροφικές πληµµύρες του µηνός
Φεβρουαρίου 2019.
4. Το γεγονός ότι οι εν λόγω απρόβλεπτες ανάγκες και η άµεση εξυπηρέτηση µεγάλου
πλήθους πληγέντων πολιτών, καθώς και τεράστιου πλήθους πληγέντων υποδοµών,
κατοικιών και επιχειρήσεων, δεν µπορούν να καλυφθούν από το υφιστάµενο µόνιµο ή µε
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του Υπουργείου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆.125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Τις διατάξεις του Π.∆.123/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών»
(Α΄123).
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Αποφασίζουµε
∆ιαπιστώνουµε το απρόβλεπτο και επείγον της ανάγκης που προέκυψε από τους σεισµούς της
Ζακύνθου, καθώς και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις
πληµµύρες του µηνός Φεβρουαρίου 2019, καθώς και την ανάγκη συνέχισης του απρόβλεπτου και
επείγοντος έργου της εν γένει αποκατάστασης (υποδοµών, κτηρίων και οικονοµικής), το οποίο
προκύπτει κατά καιρούς από φυσικές καταστροφές ανά τη χώρα. Για την κάλυψη των ανωτέρω
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, µε την παρούσα ορίζουµε τον αριθµό του αναγκαίου προς τούτο
προσωπικού, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

5

ΣΥΝΟΛΟ:

20

Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οκτώ (8) µηνών.
Η σχετική δαπάνη για τις αποδοχές του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Ειδικός Φορέας 1039 202 «Γενική
Γραµµατεία Υποδοµών» και από τους Αναλυτικούς Λογαριασµούς εξόδων 2120101001 και 2190201001.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Κοινοποίηση:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων
4. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
5. ∆/νση ∆ιοίκησης (∆4)
6. Τµήµα Υπηρεσιακής Κατάστασης
7. Γ∆ΑΕΦΚ
8. ∆.Ο.∆./Τµ.γ’
9. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων
(προκειµένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου/Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις –
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)
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1. Χ.Α.
2. Φ. Προσλήψεων
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