
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων άρθρου 6 του ν. 4765/2021, 
που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπη-
ρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οι-
κονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

3 Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Π15-5957 (1)
   Καθορισμός θέσεων άρθρου 6 του ν. 4765/2021, 

που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό ανα-

πηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός συ-

στήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυ-
ση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

2. Το άρθρο 318 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 31).

3. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Την υπ’ αρ. 50/04.11.2021 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42/30.09.2020 
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου “Έγκριση προ-
γραμματισμού προσλήψεων έτους 2021”», που διαβι-
βάσθηκε με το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/ 
17.11.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 
οποία περιλαμβάνεται η έγκριση για την κίνηση διαδικα-
σιών πλήρωσης εξήντα τεσσάρων (64) θέσεων εργασίας 
στο Υπουργείο Εξωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Εξω-
τερικών, που θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), οι οποίες 
αντιστοιχούν και έχουν κατανεμηθεί στον πίνακα Α.2 της 
υπ’ αρ. 50/04.11.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
περί εγκρίσεως του προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, 
ως ακολούθως:

Α/Α Κωδικός 
Θέσης

Εργασια-
κή Σχέση

Κατη-
γορία 
Εκπαί-
δευσης

Κλάδος

1 7381209977 Μόνιμος ΠΕ Διοικητικού 
Προξενικού

2 1812893117 Μόνιμος ΔΕ

Διοικητικής 
και Λογιστι-
κής Υποστή-

ριξης

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3 1114716752 Μόνιμος ΔΕ

Διοικητικής 
και Λογιστι-
κής Υποστή-

ριξης

4 2510490636 Μόνιμος ΥΕ
Κλάδος 

Επιμελητών 
ΥΠΕΞ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

    Αριθμ.  οικ. 117211(2140) (2) 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οι-

κονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών 

της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης 

και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας.

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε.

2. Τις διατάξεις της παρ.  11 του άρθρου 6 του 
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσω-
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και της περ. β. της παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131), όπως τροποποιήθηκε.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως τρο-
ποποιήθηκε.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

7. Την υπ’ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302), με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α΄ 226).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 72217(1346)/31.01.2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β’ 458).

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
και στα διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυν-
σης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξε-
ων και εγγράφων του τομέα Οικονομικών αρμοδιότη-
τας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσω-
τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες 
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβού-
λους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού 
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και 
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς 
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές και Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τα έγγραφα - δηλώσεις καθώς και όποια άλλη διαδι-
κασία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία προς 
Κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

3. Τη Διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία καθώς και εν γένει 
τα έγγραφα που αφορούν στην εκτέλεση αποφάσεων 
της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου οικονομικού περιεχομένου, σχετικά με την 
ανωτέρω διαχείριση.

Α.3) Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων Οι-
κονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και 
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς 
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Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές και Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τα έγγραφα - δηλώσεις καθώς και όποια άλλη δι-
αδικασία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
προς Κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ ή οποιαδήποτε άλλη 
Δημόσια Υπηρεσία.

3. Τη Διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της 
Περιφερειακής Ενότητας καθώς και εν γένει τα έγγρα-
φα που αφορούν στην εκτέλεση αποφάσεων της Οικο-
νομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου 
οικονομικού περιεχομένου, σχετικά με την ανωτέρω 
διαχείριση.

Β) Τελικές διατάξεις
1) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, στην πα-

ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κω-
λύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

2) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπη-
ρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και 
δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχε-
τικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα 
θέματα αυτά.

3) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ 
αρ. οικ. 699857(9390)/08.11.2019 απόφαση της Αντιπε-
ριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογρα-
φή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β’ 4175).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Η Αντιπεριφερειάρχης 

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ

Ι

      Αριθμ. οικ. 10998/4643 (3)
Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού της 

Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για το έτος 2022. 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επι-
τελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική δι-
άρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 

και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 33).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4483/2017 «Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές 
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 107).

5. Τις υπ’ αρ.  (i) οικ. 1593/566/10-01-2022, (ii) οικ. 
1594/567/10-01-2022, (iii) οικ. 3510/802/17-01-2022, 
(iv) οικ. 4314/947/19-01-2022, (v) οικ. 5856/900/
24-01-2022, (vi) οικ. 5857/901/24-01-2022, (vii) οικ. 
7692/1709/31-01-2022 και (viii) οικ. 7695/1712/
31-01-2022 αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, 
περί ύπαρξης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού για τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, 
Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αντί-
στοιχα.

6. Τις διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 9 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως αντικατα-
στάθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 52 του ν. 4590/2019 
(Α’ 17).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.  3979/2011 
(Α΄ 138) και την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/2011 
απόφαση «Περί καθιέρωσης ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

8. Την υπ’ αρ. οικ. 7744/3268/31-01-2022 (Ορθή Επανά-
ληψη 04-02-2022) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων (ΑΔΑ: ΨΠΖΕ7ΛΕ-79Π) περί καθιέρωσης ωραρίου 
λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για το έτος 2022 
(Β΄ 493). Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 
ύψους 32.719,32 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού 
εξόδων, οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα: 
(i) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 01.073/0511.00.001 - 3.393,60 ευρώ, 
(ii) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 01.073/0512.00.001 - 7.466,88 ευρώ, 
(iii) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 03.073/0511.00.001 - 4.276,80 ευρώ, 
(iv) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 03.073/0512.00.001 - 9.415,68 ευρώ, 
(v) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 02.073/0511.00.001 - 1.363,20 ευρώ 
(vi) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 02.073/0512.00.001 - 3.000,12 ευρώ, 
(vii) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 04.073/0511.00.001 - 1.188,00 ευρώ 
και (viii) Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 04.073/0512.00.001 - 2.615,04 
ευρώ.

9. Την ανάγκη απασχόλησης σε 24ωρη βάση εννέα (09) 
υπαλλήλων, ως προσωπικού των Τμημάτων της Αυτοτε-
λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά 
συμβάντα, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την απασχόληση σε 24ωρη βάση, καθ’ 
όλον το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του αποτελούμενου 
από εννέα (09) υπαλλήλους υπηρετούντος προσωπικού 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7612 Τεύχος B’ 742/18.02.2022

των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, που συγκροτούν 
την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Πε-
ριφέρειας Ιόνιων Νήσων και μέσα στα όρια της ανάλη-
ψης των υπαρχουσών πιστώσεων που διατίθενται για το 
σκοπό αυτό, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά 
συμβάντα.

Ο προσδιορισμός των υπαλλήλων θα πραγματοποιη-
θεί με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη στο 

πλαίσιο της ισχύουσας κανονιστικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων απόφασής μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Η Περιφερειάρχης

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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