
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Κυριακή  20 Ιανουαρίου 2019 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 32-2/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για τις 
αλλαγές στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Κυριακή  20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με 
την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 
κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 2736/5/11-01-2019 προσκλήσεως  του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία 
επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη,Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
11. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
13. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
19. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
20. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
22. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 



 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
2. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
3. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
4. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
5. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
6. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
7. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
8. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
11. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
14. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου  
17. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
18. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι δύο (22) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος. 

--------Παράλειψη----------- 
 

Μετά την ανάγνωση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος, Νικόλαος Ποταμίτης του 
Βαπτιστή και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.  Κατά την 
ανακοίνωση των Ε.Η.Δ. θεμάτων προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 
προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου. 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος  προτείνει για συζήτηση το κάτωθι θέμα, το οποίο είχε τεθεί στην 
προηγούμενη συνεδρίαση και είχε αναβληθεί, για το οποίο  επίσης είχε 
ενημερωθεί το σώμα από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών : Έκδοση 
ψηφίσματος για τις αλλαγές στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών. 
 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Έκδοση 
ψηφίσματος για τις αλλαγές στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών. 



 
 

Θέμα 14ο  Ε.Η.Δ: Έκδοση ψηφίσματος για τις αλλαγές στον τρόπο διορισμού 
των εκπαιδευτικών 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. 
Ελευθέριος Νιοτόπουλος,  αφού αρχικά  κατέθεσε το έγγραφο της Ένωσης 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  Ζακύνθου (Ε.Λ.Μ.Ε.Ζ.) καθώς και του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, εισηγήθηκε 
τα κάτωθι: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος πρότεινε για ψηφοφορία το κάτωθι ψήφισμα:  
 
¨Πιστοί στην θέση μας συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα των 
εργαζομένων εκπαιδευτικών ώστε επιτέλους να σταματήσει ο θεσμός της 
αναπλήρωσης για θέσεις που αποδεδειγμένα είναι πάγιες και διαρκείς, 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αποκαθιστώντας κατά προτεραιότητα 
τους αναπληρωτές¨. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Ανεξάρτητος 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ποταμίτης πρότεινε να συμπληρωθεί 
επί της προτάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριου 
Νιοτόπουλου η κάτωθι πρόταση:  
 
¨Να συνεχίσει να προσμετράτε κατά προτεραιότητα η προϋπηρεσία των 
αναπληρωτών, που αναγνωρίζουμε ότι με το έργο τους στηρίζουν διαχρονικά 
το δημόσιο σχολείο και μάλιστα στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας 
μας¨. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στη συνέχεια ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος 
Γουλής  αφού αρχικά δήλωσε ότι εκφράζει την καταγγελία του για την 
καταστολή των απεργών εκπαιδευτικών προτείνει για ψηφοφορία το κάτωθι 
ψήφισμα:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητάει:  

 Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των 
πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης. Καμία απόλυση – κανένας 
αναπληρωτής  χωρίς δουλειά. 

 Διορισμό όλων των αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία  και το 
πτυχίο. Κανένα προσοντολόγιο, καμία περικοπή στην προϋπηρεσία. 

 Κατάργηση του νόμου ν. 3848 και όλου του αντιδραστικού 
νομοθετικού πλαισίου, που οδηγεί σε λογική προσόντων για τους 
διορισμούς. Το πτυχίο να είναι το μοναδικό εφόδιο για την εργασία. 

 
--------Παράλειψη---------- 

  
 
Ακολούθως ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Αριστερή κίνηση Ιονίου ¨κ. 
Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος πρότεινε για ψηφοφορία το κάτωθι ψήφισμα:  
 
 
¨Ο νόμος ψηφίστηκε και αποτελεί ήδη νόμο του κράτους, καθορίζοντας ένα 
σύστημα προσλήψεων, λύνει σε θετική κατεύθυνση ένα ζήτημα χρονίζον, 
ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των κλάδων της εκπαίδευσης για κατάργηση των 
εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Πιστεύουμε ότι από εδώ και μπρος θα δοκιμαστεί και θα 



κριθεί η λειτουργικότητά του στην πράξη για τυχόν βελτιώσεις μέσα από 
διάλογο προς όφελος της κοινωνίας και της εκπαίδευσης¨. 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαμορφώθηκε το κάτωθι 
ψήφισμα για ψηφοφορία:  
 
¨Οι ρυθμίσεις του νέου συστήματος μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, που 
προσφάτως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο ν/σ του Υπουργείου 
Παιδείας, ικανοποιούν το πάγιο αίτημα των κλάδων της Εκπαίδευσης για 
κατάργηση των εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων 
-Πιστεύει ότι η λειτουργικότητα του νέου συστήματος προσλήψεων, θα 
δοκιμαστεί και θα κριθεί στην πράξη, για τυχόν βελτιώσεις, μέσα από διάλογο, 
προς όφελος της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. 
-Θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σύγκριση με τα ακαδημαϊκά κριτήρια¨. 
  

--------Παράλειψη---------- 
 

Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία το κάτωθι ψήφισμα:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητάει:  

 Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των 
πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης. Καμία απόλυση – κανένας 
αναπληρωτής  χωρίς δουλειά. 

 Διορισμό όλων των αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία  και το 
πτυχίο. Κανένα προσοντολόγιο, καμία περικοπή στην προϋπηρεσία. 

 Κατάργηση του νόμου ν. 3848 και όλου του αντιδραστικού 
νομοθετικού πλαισίου, που οδηγεί σε λογική προσόντων για τους 
διορισμούς. Το πτυχίο να είναι το μοναδικό εφόδιο για την εργασία. 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

 
1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου  
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
11. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
14. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 



15. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
16. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
17. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
18. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
19. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου, Γεώργιος 
Τσιλιμιδός του Γεράσιμου, Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος και Ιωάννης 
Κορφιάτης του Χαραλάμπους δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά την πρόταση του 
ψηφίσματος. 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
Στη συνέχεια τέθηκε προς ψηφοφορία το κάτωθι ψήφισμα :  

 
¨Οι ρυθμίσεις του νέου συστήματος μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, που 
προσφάτως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο ν/σ του Υπουργείου 
Παιδείας, ικανοποιούν το πάγιο αίτημα των κλάδων της Εκπαίδευσης για 
κατάργηση των εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων 
-Πιστεύει ότι η λειτουργικότητα του νέου συστήματος προσλήψεων, θα 
δοκιμαστεί και θα κριθεί στην πράξη, για τυχόν βελτιώσεις, μέσα από διάλογο, 
προς όφελος της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. 
-Θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σύγκριση με τα ακαδημαϊκά κριτήρια¨. 

 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

 
1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου  
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
11. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
14. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
15. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
16. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
17. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
18. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
19. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 



Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος: 
 
¨Οι ρυθμίσεις του νέου συστήματος μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, που 
προσφάτως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο ν/σ του Υπουργείου 
Παιδείας, ικανοποιούν το πάγιο αίτημα των κλάδων της Εκπαίδευσης για 
κατάργηση των εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων 
-Πιστεύει ότι η λειτουργικότητα του νέου συστήματος προσλήψεων, θα 
δοκιμαστεί και θα κριθεί στην πράξη, για τυχόν βελτιώσεις, μέσα από διάλογο, 
προς όφελος της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. 
-Θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σύγκριση με τα ακαδημαϊκά κριτήρια¨. 
 
 
 
Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Σπυρίδωνα Σπύρου του 
Πέτρου, Γεώργιου Τσιλιμιδός του Γεράσιμου, Θεόδωρου Γουλής του 
Σπυρίδωνος και Ιωάννη Κορφιάτης του Χαραλάμπους. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 32-2/20-01-2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


