
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην Κέρκυρα.  
Αριθ. Απόφασης 55-3/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματισμός προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού Π.Ι.Ν. για το έτος 2019. 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 
Αλυκές Ποταμού, 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. 9026/20/01-02-
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. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
11.  Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
12. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
13. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
21. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
22. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
25. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
3. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
4. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 



5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
7. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
8. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
9. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
11. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
12. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
13. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
15. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι πέντε (25) 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----------- 
Κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων προσήλθαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.  Χρήστος Άνθης 
του Κωνσταντίνου και Διονύσιος Μπάστας του Παύλου. 

--------Παράλειψη----------- 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι o Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων προτείνει για 
συζήτηση το θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
Π.Ι.Ν. για το έτος 2019. 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Ι.Ν. για το έτος 2019. 

--------Παράλειψη----------- 
Θέμα 22ο Ε.Η.Δ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
Π.Ι.Ν. για το έτος 2019. 

--------Παράλειψη---------- 
Με την έναρξη της συζήτησης ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος εισηγήθηκε  τα κάτωθι:         
 

                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Κέρκυρα,   07    Φεβρουαρίου 2019 
Αρ. Πρωτ. οικ.10821/4620 



Δ/νση: 
Τ.Κ.: 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

E-mail: 

Σαμάρα 13 
49100 
Παρασκευή Σιμάτη 
2661362162 
simati@pin.gov.gr 
 

ΠΡΟΣ: 
τον Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Ι.Ν. για το έτος 2019 
ΣΧΕΤ: (1) η με αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 

6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) 
1. το αριθ. πρωτ. 14260/22-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, αναφορικά με τον προγραμματισμό 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού. 

 
Με το αριθ. πρωτ. 14260/22-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μας γνωστοποιήθηκε η αριθ. πρωτ. οικ. 
3955/21-01-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το 
προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019. 

Κατόπιν αυτού, και λαμβάνοντας υπόψη: 
1) τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 
2) Το ΠΔ 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 
240/Α΄27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44233/17-12- 2013 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3328/τ. Β΄/27-12-2013), την αριθμ. 
19193/9668/22-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 3029/10-11-2014), και 
την αριθμ. πρωτ. 4828/2509/7-4-2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
(ΦΕΚ 732/Β/29-4-2015), καθώς και την αριθ. 251804/28-12-2016 απόφαση του 
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 4402/Β/30-12-2016) και αριθ. 
πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017). 
3) τον Ν.2190/94 “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4) Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικά με τις ανάγκες πρόσληψης 
έκτακτου  προσωπικού για το έτος 2019. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
όπως το Συμβούλιό σας εγκρίνει τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών για το έτος 2019 με κάλυψη 
της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπως αυτά καταγράφονται 
στο παρακάτω πίνακα και στον οποίο αποτυπώνονται οι ανάγκες του Φορέα ανά 
κλάδο και ειδικότητα σε έκτακτο προσωπικό, απαραίτητο για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
    

  Η πρόσληψη του αιτούμενου έκτακτου προσωπικού είναι άκρως 
απαραίτητη, για τους    παρακάτω λόγους ανά κλάδο και ειδικότητα: 

 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
διοικητικών υπηρεσιών της Περιφερειακής  Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά ο μεγάλος όγκος 
εισερχόμενων διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, δεδομένης και της συχνής αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για 
διάφορα διοικητικά και οικονομικά θέματα. 

 ΠΕ Μηχανικών: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, λαμβάνοντας 
υπόψη και του μεγάλου όγκου μελετών που βρίσκονται υπό σύνταξη και εν 
συνεχεία υπό παρακολούθηση και καλύπτουν επείγουσες ανάγκες του νησιού. 

 ΠΕ Κτηνιάτρων: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και 
Ζακύνθου, λόγω της ανάγκης εμβολιασμού βοοειδών που έχει προκύψει από 
την εμφάνιση επιδημίας οζώδους δερματίτιδας, καθώς επίσης και της ανάγκης 
υποβοήθησης του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των 
αιγοπροβάτων των νησιών. 

 ΠΕ Γεωπόνων: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων καθώς και των 
προβλεπόμενων συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού για 
την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται απολύτως 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Αγροτικής υπηρεσίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 

 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων: Λόγω συνταξιοδοτήσεων, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λευκάδας υπηρετεί σήμερα μόνο ένας υπάλληλος της εν λόγω 
ειδικότητας.  Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται απολύτως 
απαραίτητη για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μηχανικού εξοπλισμού, με 
σκοπό τη συντήρηση του οδικού δικτύου.  

                                                              
                                                             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

                                                                                          
     

                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  

 
 
 
 
 
 

Προσωπικό (Ν.2190/1994) 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ** 
ΠΕ 

** 
ΤΕ 

** 
ΔΕ 

** 
ΥΕ 

Συνολικά 
αιτήματα 

Σ.Μ.Ε. 
για το 
τρέχον 

έτος 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ   3         
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  2         
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1        
ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1         
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ      1     



--------Παράλειψη---------- 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
7. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
9. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
10. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
11. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
12. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
13. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
14. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
15. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
16. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει τα αιτήματα για την 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 
μηνών για το έτος 2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους, όπως αυτά καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα και 
στον οποίο αποτυπώνονται οι ανάγκες του Φορέα ανά κλάδο και 
ειδικότητα σε έκτακτο προσωπικό, απαραίτητο για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.  

 
 
 
 

Προσωπικό (Ν.2190/1994) 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
** 
Π
Ε 

** 
Τ
Ε 

** 
Δ
Ε 

** 
Υ
Ε 

Συνολικά 
αιτήματα 
Σ.Μ.Ε. 
για το 
τρέχον 
έτος 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ   3         
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  2         

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1        
ΓΕΩΠΟΝΩΝ   1         
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ      1     



Η πρόσληψη του αιτούμενου έκτακτου προσωπικού είναι άκρως απαραίτητη, 
για τους  παρακάτω λόγους ανά κλάδο και ειδικότητα: 
 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων 

υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την 
εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της Περιφερειακής  
Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί έγκαιρα 
και αποτελεσματικά ο μεγάλος όγκος εισερχόμενων διοικητικών και 
οικονομικών υποθέσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δεδομένης και 
της συχνής αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για διάφορα διοικητικά και 
οικονομικά θέματα. 

 ΠΕ Μηχανικών: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 
λαμβάνοντας υπόψη και του μεγάλου όγκου μελετών που βρίσκονται υπό 
σύνταξη και εν συνεχεία υπό παρακολούθηση και καλύπτουν επείγουσες 
ανάγκες του νησιού. 

 ΠΕ Κτηνιάτρων: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και 
Ζακύνθου, λόγω της ανάγκης εμβολιασμού βοοειδών που έχει προκύψει 
από την εμφάνιση επιδημίας οζώδους δερματίτιδας, καθώς επίσης και της 
ανάγκης υποβοήθησης του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης 
των αιγοπροβάτων των νησιών. 

 ΠΕ Γεωπόνων: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων καθώς και των 
προβλεπόμενων συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού 
για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται 
απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Αγροτικής 
υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 

 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων: Λόγω συνταξιοδοτήσεων, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας υπηρετεί σήμερα μόνο ένας υπάλληλος 
της εν λόγω ειδικότητας.  Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται 
απολύτως απαραίτητη για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μηχανικού 
εξοπλισμού, με σκοπό τη συντήρηση του οδικού δικτύου.  

 
Μειοψηφούντος του Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. 
Θεόδωρου Γουλή οποίος δήλωσε ότι πάγια θέση της παράταξής του είναι η 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 55-3/09-02-2019 
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


