
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 24ης/2019, έκτακτης συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα, 02 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, με 
τηλεδιάσκεψη.  
 
Αριθ. απόφασης 246-24/2019   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 
2020. 
 
Στην Κέρκυρα, σήμερα ημέρα  Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:  
 
ΚΕΡΚΥΡΑ : Αίθουσα συνεδριάσεων της Π. Ε. Κέρκυρας (ισόγειο) Σ. Σαμάρα 13. 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
 τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ 
αριθμ.739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’  αριθμ. 
200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 
καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών 
Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ.οικ. 104899/72/28-11-2019 πρόσκλησης 
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων,   σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του 
Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 
 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.  
3. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου   
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου  
5. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος  
7. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
8. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου 
9. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 
10. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
11. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 



12. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη  
13. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος  
14. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
15. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
16. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου  
17. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου  
18. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη  
19. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη  
20. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
21. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
22. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
23. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου  
24. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου 
25. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου  
26. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου  
27. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
28. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
29. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.  
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
3. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
4. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου  
5. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ 
6. Ελευθέριος Νιοτόπουλος του Δημητρίου 
7. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου 
8. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου 
9. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου  
10. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου 
11. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
12. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη  
 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι εννέα (29) και ο Πρόεδρος   
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Από την συνεδρίαση απουσίαζε η  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – 
Τσαγκαροπούλου την οποία αναπλήρωσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. 
Αμαλία – Ελένη Σκορδίλη – Ανδριώτη σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν 3852/2010, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  
Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου.  
Κατά τη διάρκεια των επερωτήσεων προσήλθε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου 
κ. Γεώργιος Στασινόπουλος. 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθε η  Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, 
του Νικολάου 



 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 1ο  Η.Δ: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 
2020. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Με την έναρξη της συζήτησης η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, η οποία 
αναπλήρωνε την Περιφερειάρχη   εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 49/27-11-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 1022-49/27-11-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-11-2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και 
Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 102865/60/22-
11-2019 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - 
Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε 
όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, η οποία απουσιάζει 
2. Ιωάννης Αρμενιάκος                         Τακτικό Μέλος                                                        
3. Αικατερίνη Μοθωναίου    Τακτικό Μέλος                                                        
4. Θεόδωρος Χαλικιάς                          Τακτικό Μέλος                                                        
5. Νικόλαος Μηλιώτης                          Τακτικό Μέλος  
6. Νικόλαος Γκισγκίνης                         Τακτικό Μέλος                                                        
7. Παναγιώτης Ποζίδης                         Τακτικό Μέλος                                                        
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Κατά της συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης 9ου θέματος, προσήλθε το τακτικό 
μέλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.            

 
Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση 
του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 
 
Ε.Η.Δ. 9ο Θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 
2020. 

ΑΔΑ: ΩΜΚΝ7ΛΕ-02Μ



Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγησή της αντ’ αυτού της Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., 
ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των αρ. 51 και 117 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄, 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 

6. Του ΠΔ 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27-
12-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,(ΦΕΚ. 4083/Β΄/23-11-2017). 

7. Το υπ’αρ. 76784/31-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την 
προεργασία ενόψει της υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2020 από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

8. Την υπ’αρ. οικ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού 
προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ. 

9. Το υπ’αρ. 81602/18-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την 
παροχή ειδικών οδηγιών για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους 
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του 
έτους 2020. 

10. Το υπ’αρ. οικ.30479/12786/09-04-2019 έγγραφό μας «Αιτιολογική έκθεση για κάλυψη 
οργανικών θέσεων με μετάταξη βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας» 

11.  Το υπ’αρ. οικ.30468/12777 έγγραφό μας «Κατανομή των οργανικών θέσεων του 
προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές 
μονάδες που προβλέπονται στον τροποποιημένο – επικαιροποιημένο Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας» 

12. Την από 20/11/2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού περί των απαιτούμενων 
εγγεγραμμένων πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ στον υπό έγκριση προϋπολογισμό  
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2020. 

13.  Τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που αφορούν στην πλήρωση θέσεων τακτικού 
προσωπικού του συνόλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τη γενικότερη ανάγκη 
ενίσχυσης των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Ζακύνθου, 
Λευκάδας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης  με τακτικό προσωπικό σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητάς της. 

 
 

 
 

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξής: 
 
14. Σύμφωνα με το άρθρο 51 και το αρ. 117 του Ν. 4622/2019, οι προσλήψεις προσωπικού 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Δυνάμει των 
διαλαμβανομένων στην ανωτέρω υπό στοιχείο (8) εγκύκλιο, η υποβολή των αιτημάτων από 
τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26-11-2019, απαιτείται δε να έχει προηγηθεί 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της 
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Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 
1. Τον αριθμό των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά 

κατηγορία και κλάδο 
2. Τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2019 και όπως 

αυτές υπολογίστηκαν με βάση τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις για τα επόμενα έτη 
αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

3. Τις υφιστάμενες ανάγκες των υπηρεσιών για στελέχωση,  λόγω σοβαρότατων ελλείψεων 
σε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ανά κατηγορία και κλάδο τεκμηριώνεται ως ακολούθως: 

 
ΠΕ Γεωτεχνικών: Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει (3) ειδικότητες: γεωπόνους, 
κτηνιάτρους, και ιχθυολόγους. Η ανάγκη άμεσης πρόσληψης γεωπόνων και κτηνίατρων 
τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, βασική αποστολή των ειδικοτήτων αυτών 
είναι ο έλεγχος που σχετίζεται άμεσα με την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: Για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες και στις οποίες έχουν συσσωρευτεί πολλές 
εκκρεμότητες, δίνοντας έμφαση τόσο στις οικονομικές υπηρεσίες για τη συμβολή τους στην 
υλοποίηση προγραμμάτων, αλλά και στη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των δαπανών της 
Περιφέρειας και κυρίως στην έγκαιρη εκκαθάριση και εξόφληση αυτών, αλλά και στη συμβολή 
τους στις διαδικασίες διοικητικών πράξεων. 
ΠΕ Μηχανικών: Λόγω της υποστέλεχωσης των υπηρεσιών σε συνδυασμό με το εύρος 
αρμοδιοτήτων των εν λόγω ειδικοτήτων, αναφέροντας ενδεικτικά το σχεδιασμό, 
προγραμματισμό και συντονισμό των τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, καθώς και την εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση αυτών από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου κλάδου και κατηγορίας 
συμμετέχουν σε πλήθος επιτροπών. (πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων ,ηλεκτρολόγων) 
 

           ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού δώδεκα (12) θέσεων, όπως αυτό 
αποτυπώνεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα, δεδομένου ότι έχουν εξασφαλιστεί οι 
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των ως άνω θέσεων, τόσο για το έτος 2020 
όσο και για κάθε επόμενο έτος. 
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Πλήθος 
Αιτημάτων 
Πρόσληψης 

 
Έχει 

υποβληθεί 
αντίστοιχο 

αίτημα 
στον 

πολυετή 
Προγρ/σμό; 

 
επιλογή από 
αναπτυσσό
μενη λίστα 

 
 
 
 
Κατηγορία 
εκπαίδευση

ς  
 

επιλογή από 
αναπτυσσό
μενη λίστα 

 
 
 
 
 
Σχέση 
εργασί

ας 
 

επιλογή 
από 

αναπτυ
σσόμεν
η λίστα 

 
 
 
 
 
 

Κλάδος  
 

επιλογή 
από 

αναπτυσσ
όμενη 
λίστα 

 
 
 
 
 
Ειδικότητα 

 
επιλογή 

από 
αναπτυσσ

όμενη 
λίστα 

 
 
 

Τεκμηρίωση 
αναγκαιότητα

ς 
προσλήψεων 

 
επιλογή από 
αναπτυσσόμε

νη λίστα 

 
 
 

Ύψος 
Προκαλούμ

ενης 
Δαπάνης - 

Έτος 
Πρόσληψης 
(ποσό σε 

ευρώ) 

 
 
 

Ύψος 
Προκαλού

μενης 
Δαπάνης 
- Επόμενα 
Έτη (ποσό 
σε ευρώ) 

 
 
 
 
 

Τρόπος 
Κάλυψης 

 
επιλογή από 
αναπτυσσόμ

ενη λίστα 

 
 
Αναγκαίος 

χρόνος 
ολοκλήρωσ

ης 
προσλήψεων  

 
επιλογή από 
αναπτυσσό
μενη λίστα 

 
 

Πλήθος 
Εκτιμώμενων 
Αποχωρήσεω

ν Τακτικού 
Προσωπικού 
αιτούμε νου 

Κλάδου/ 
Ειδικότητας 

 
 
 
 
 

Πλήθος 
Υφιστάμενων Κενών  

Θέσεων 

 
 
 

Θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει την 
πρόσληψη" 

 
 
 

5 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΠΕ 

 
 
 
ΜΟΝΙ
ΜΟΣ 

 
 
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ
ΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΟΥ 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕ
Σ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

79.364,40 238.093,2  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ ΜΕΣΩ 
Κ.Α.Π. 

 
 
 

9/2020 

 
 
 

6 

 
 
 

6 

 
 

Άρθρο 18 
ν.219 0/94 
(Μόνιμοι 
& ΙΔΑΧ) 

 
 
 

3 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΠΕ 

 
 
 
ΜΟΝΙ
ΜΟΣ 

 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕ 
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

47.618,64 142.855,9
2 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ ΜΕΣΩ 
Κ.Α.Π. 

 
 
 

9/2020 

8 
 
 
 

8 

 
 

Άρθρο 18 
ν.219 0/94 
(Μόνιμοι 
& ΙΔΑΧ) 

4 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΠΕ 

 
 
 
ΜΟΝΙ
ΜΟΣ 

 
 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚ
ΩΝ 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

63.491,52 190.474,5
6 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ ΜΕΣΩ 
Κ.Α.Π. 

 
 
 

9/2020 

7 4 
 
 

Άρθρο 18 
ν.219 0/94 

(Μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 
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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
κ.α.α 
 
 

    ΑΜΑΛΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρέστη και παρείχε διευκρινίσεις επί 
του θέματος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Ι.Ν., κ. Νικόλαος Γραμμένος. 

Ο κ. Γραμμένος απαντώντας σε ερωτήσεις και προβληματισμούς των μελών της 
Επιτροπής, επεσήμανε ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας συντάχθηκε, μέσα σε στενά 
χρονικά πλαίσια λόγω προθεσμιών, βάσει των εγγράφων και των εγκυκλίων του 
Υπουργείου, όπως αναφέρονται στην εισήγηση, και βάση του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας, δηλαδή των διαθέσιμων πιστώσεων.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το αίτημα για πρόσληψη τακτικού προσωπικού δώδεκα (12) θέσεων, όπως αυτό 
αποτυπώνεται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα (ως η εισήγηση), δεδομένου ότι έχουν 
εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των ως άνω θέσεων, τόσο 
για το έτος 2020 όσο και για κάθε επόμενο έτος. 
 
Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, σύμφωνα με την 
τοποθέτησή του ως εξής: "Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που δεν αφορά μόνο την διοίκηση της 
Π.Ι.Ν. αλλά έχει επιπτώσεις σε όλο τον λαό των Ιονίων Νήσων γιατί έχει να κάνει με την 
στελέχωση των υπηρεσιών, με την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση των έργων. 
Μέχρι τώρα αυτή η πολιτική της υποστελέχωσης υλοποιείται όλα τα τελευταία χρόνια με βάση τις 
κατευθύνσεις της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων αλλά και με την συμφωνία των Περιφερειακών 
Αρχών διαχρονικά είτε με την απαγόρευση, είτε με την ποσόστωση 1 προς 10, είτε με την 
υποχρηματοδότηση. Συνέπεια αυτών είχε την μείωση του "έργου" της Π.Ι.Ν., την ιδιωτικοποίηση 
των υπηρεσιών με την αύξηση του κόστους αλλά και της ποιότητας αυτών και την 
εξάπλωση των ελαστικών μορφών απασχόλησης (8μηνα κ.λ.π.). Σήμερα την ώρα που τα 
προηγούμενα χρόνια έχει " κουτσουρευτεί"  ο Ο.Ε.Υ. της Π.Ι.Ν. που τα κενά που υπάρχουν ( σε 
αυτό τον περικομμένο Ο.Ε.Υ) είναι πάνω από 118 οργανικές θέσεις και οι πραγματικές ανάγκες 
πολλαπλάσιες έρχεται η Περιφερειακή Αρχή της Ν.Δ.- ΚΙΝΑΛ με την συμφωνία της ΑΝΑΣΑ 
(ΣΥΡΙΖΑ) να υλοποιήσει τα ψίχουλα και την κοροϊδία της κυβέρνησης για 12 νέες προσλήψεις με 
την δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Είναι πρόκληση και ψέμα, να λένε ότι χρήματα 
δεν υπάρχουν, είναι από τα ματωμένα πλεονάσματα, μόνο που αυτά πηγαίνουν για την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και όχι 
για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Με αυτό το σκεπτικό ως Λαϊκή Συσπείρωση 
ψηφίζουμε την πρόταση μας που είναι να γίνουν προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού με πλήρη 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και με κάλυψη πλήρως των αναγκών που υπάρχουν.’’ 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό  1022-49/27-11-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                                                                      Γεώργιος Στασινόπουλος 
                                                                      Ιωάννης Αρμενιάκος                         
Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη                                       Αικατερίνη Μοθωναίου 
                                     Θεόδωρος Χαλικιάς                          
                   Νικόλαος Μηλιώτης                           
                                                                                    Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             
                                                                                    Παναγιώτης Ποζίδης                                                                             
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Ειρήνη Διαμάντη 
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Κέρκυρα       20/11/2019 

Αρ.Πρωτ.101541/42199 

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

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Δ/νση: 
Τ.Κ.: 
Τηλέφωνο: 
 

 
Σαμάρα 13 
49100 
26613 62154 
 

  

 
ΘΕΜΑ «Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., 

ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις των αρ. 51 και 117 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄, 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 

6. Του ΠΔ 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27-12-
2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,(ΦΕΚ. 4083/Β΄/23-11-2017). 

7. Το υπ’αρ. 76784/31-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την 
προεργασία ενόψει της υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2020 από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

8. Την υπ’αρ. οικ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού 
προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ. 

9. Το υπ’αρ. 81602/18-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την 
παροχή ειδικών οδηγιών για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους 
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 
2020. 

10. Το υπ’αρ. οικ.30479/12786/09-04-2019 έγγραφό μας «Αιτιολογική έκθεση για κάλυψη 
οργανικών θέσεων με μετάταξη βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας» 

11.  Το υπ’αρ. οικ.30468/12777 έγγραφό μας «Κατανομή των οργανικών θέσεων του 
προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές 
μονάδες που προβλέπονται στον τροποποιημένο – επικαιροποιημένο Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας» 

12. Την από 20/11/2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού περί των απαιτούμενων 
εγγεγραμμένων πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ στον υπό έγκριση προϋπολογισμό  της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2020. 



13.  Τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που αφορούν στην πλήρωση θέσεων τακτικού 
προσωπικού του συνόλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τη γενικότερη ανάγκη 
ενίσχυσης των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης  με τακτικό προσωπικό σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. 

 
 

 
 

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξής: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 51 και το αρ. 117 του Ν. 4622/2019, οι προσλήψεις προσωπικού 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Δυνάμει των 
διαλαμβανομένων στην ανωτέρω υπό στοιχείο (8) εγκύκλιο, η υποβολή των αιτημάτων από 
τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26-11-2019, απαιτείται δε να έχει προηγηθεί 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 
1. Τον αριθμό των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά 

κατηγορία και κλάδο 
2. Τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2019 και όπως 

αυτές υπολογίστηκαν με βάση τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις για τα επόμενα έτη 
αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

3. Τις υφιστάμενες ανάγκες των υπηρεσιών για στελέχωση,  λόγω σοβαρότατων ελλείψεων 
σε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ανά κατηγορία και κλάδο τεκμηριώνεται ως ακολούθως: 

 
ΠΕ Γεωτεχνικών: Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει (3) ειδικότητες: γεωπόνους, 
κτηνιάτρους, και ιχθυολόγους. Η ανάγκη άμεσης πρόσληψης γεωπόνων και κτηνίατρων 
τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, βασική αποστολή των ειδικοτήτων αυτών 
είναι ο έλεγχος που σχετίζεται άμεσα με την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: Για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες και στις οποίες έχουν συσσωρευτεί πολλές 
εκκρεμότητες, δίνοντας έμφαση τόσο στις οικονομικές υπηρεσίες για τη συμβολή τους στην 
υλοποίηση προγραμμάτων, αλλά και στη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των δαπανών της 
Περιφέρειας και κυρίως στην έγκαιρη εκκαθάριση και εξόφληση αυτών, αλλά και στη συμβολή 
τους στις διαδικασίες διοικητικών πράξεων. 
ΠΕ Μηχανικών: Λόγω της υποστέλεχωσης των υπηρεσιών σε συνδυασμό με το εύρος 
αρμοδιοτήτων των εν λόγω ειδικοτήτων, αναφέροντας ενδεικτικά το σχεδιασμό, 
προγραμματισμό και συντονισμό των τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, καθώς και την εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση αυτών από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου κλάδου και κατηγορίας 
συμμετέχουν σε πλήθος επιτροπών. (πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων ,ηλεκτρολόγων) 
 

           ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού δώδεκα (12) θέσεων, όπως αυτό 
αποτυπώνεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα, δεδομένου ότι έχουν εξασφαλιστεί οι 
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των ως άνω θέσεων, τόσο για το έτος 2020 
όσο και για κάθε επόμενο έτος. 



 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος 
Αιτημάτων 
Πρόσληψης 

 
Έχει 

υποβληθεί 
αντίστοιχο 

αίτημα 
στον 

πολυετή 
Προγρ/σμό; 

 
επιλογή από 
αναπτυσσό
μενη λίστα 

 
 
 
 
Κατηγορία 
εκπαίδευση

ς  
 

επιλογή από 
αναπτυσσό
μενη λίστα 

 
 
 
 
 
Σχέση 
εργασί

ας 
 

επιλογή 
από 

αναπτυ
σσόμεν
η λίστα 

 
 
 
 
 
 

Κλάδος  
 

επιλογή 
από 

αναπτυσσ
όμενη 
λίστα 
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Υφιστάμενων Κενών  

Θέσεων 

 
 
 

Θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει την 
πρόσληψη" 
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

79.364,40 238.093,2  
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ΤΗΣΗ ΜΕΣΩ 
Κ.Α.Π. 
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕ 
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

47.618,64 142.855,9
2 
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ΤΗΣΗ ΜΕΣΩ 
Κ.Α.Π. 
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ΠΕ 

 
 
 
ΜΟΝΙ
ΜΟΣ 

 
 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚ
ΩΝ 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

63.491,52 190.474,5
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(Μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 

 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
κ.α.α 

 
 

ΑΜΑΛΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δ/ντης Διοίκησης, κ. Νικόλαος Γραμμένος, ο οποίος 
παρείχε διευκρινίσεις καθώς και απαντήσεις στα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.  
                 

--------Παράλειψη---------- 
                                      
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Κέρκυρας, κ. Αμαλίας – Ελένης Ανδριώτη Σκορδίλη τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ. 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου   
6. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου  
7. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
8. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος  
9. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου 
11. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
13. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
14. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη  
15. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος  
16. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
17. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
18. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου  
19. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου  
20. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη  
21. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη  
22. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
23. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
24. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
25. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου  
26. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου  
27. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
28. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
29.  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Στη ψηφοφορία μειοψήφησαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος του Αποστόλη, Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου, 
Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη, Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος, Διονύσιος 
Μπάστας του Παύλου, Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αλεξάνδρα Μπαλού του 
Αριστείδη, Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου, Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου, 
Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου, Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του 
Σπυρίδωνος.  

--------Παράλειψη---------- 
 

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης ¨ Α.ΝΑ.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος έθεσε για ψηφοφορία την κάτωθι πρόταση:  



 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητάει:  

1. Την κάλυψη όλων των αναγκών σε προσωπικό καθώς και την κάλυψη όλων 
των κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

2. Την κατάργηση του μέτρου 1/1 για τις προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και εξασφάλιση πόρων μέσω αιτήματος απόδοσης των παρακρατηθέντων 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων από το 2012 έως και σήμερα.  

3. Σταδιακή αναπλήρωση των εκατό δεκαοκτώ κενών θέσεων της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων σε βάθος τετραετίας. 

4. Για το έτος 2020 τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. ώστε να 
καλύπτει τις πρώτες τριάντα θέσεις με χρήση των ΚΑΠ Λειτουργικών. 

 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ. 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου   
6. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου  
7. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
8. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος  
9. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου 
11. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
13. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
14. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη  
15. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος  
16. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
17. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
18. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου  
19. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου  
20. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη  
21. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη  
22. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
23. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
24. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
25. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου  
26. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου  
27. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
28. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
29.  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Την πρόταση αυτή ψήφισαν θετικά οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
Α.ΝΑ.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά, κ.κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη, 
Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου, 
Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη, Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος, Διονύσιος 
Μπάστας του Παύλου. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 



Στη συνέχεια η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. 
Αλεξάνδρα Μπαλού έθεσε σε ψηφοφορία την κάτωθι πρόταση:  
 
Η περιφερειακή Αρχή οφείλει να φέρει τη συνολική αποτύπωση των οργανικών 
κενών και των αναγκών  σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Έτσι πρέπει να 
διαμορφώνεται και το αίτημα των προσλήψεων. Την επισήμανση αυτή κάναμε και 
στο ΠΣ της Κεφαλονιάς και μας απαντήσατε ότι το μελετάτε.  
Και σήμερα έρχεστε εδώ, 3 μέρες σχεδόν με το το  τακτικό ΠΣ ,για να φέρετε ως 
έκτακτο, το ζήτημα των προσλήψεων. Επίσης σας είχαμε επισημάνει πόσο χαμηλό  
είναι το κονδύλι που έχετε προβλέψει για τη μισθοδοσία, στον προϋπολογισμό που 
εμείς καταψηφίσαμε. Από μόνο του αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι δεν έχετε καμία 
διάθεση να ζητήσετε κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.  
Σήμερα φέρνετε άρον- άρον, καθυστερημένα και απροετοίμαστα ,ως αίτημα την 
πρόσληψη 12 εργαζομένων. Αποτελεί πρόκληση  όταν έστω και πρόχειρα τα κενά 
αναφέρονται σε 118 . Είναι φανερό ότι υλοποιείτε τις κυβερνητικές εντολές της 
σημερινής κυβέρνησης για μείωση του μισθολογικού κόστους, την αλλαγή 
εργασιακών σχέσεων και το πέρασμα τομέων δουλειάς σε εργολάβους και ιδιώτες. 
Φαίνεται επίσης ότι έργα που αφορούν υποδομές και ανάγκες του λαού θα 
καρκινοβατούν κάτω από την έλλειψη προσωπικού.  
Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε και από όλες τις  κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ,ΝΔ 
και υλοποιήθηκε από όλες τις περιφερειακές αρχές (Σπύρου, Γαλιατσάτος,Κράτσα) 
που παρά τις διαπιστώσεις δεν τόλμησαν , να καταγγείλουν και να συγκρουστούν με 
τις κυβερνήσεις τους. Δεν τόλμησαν ν΄ αυξήσουν το κονδύλι μισθοδοσίας στους 
προϋπολογισμούς τους. Για αυτό και οι συνεχίζετε από εκεί που τελειώνει ο 
προηγούμενος. 
Δε συμφωνούμε να ζητήσουμε 12 εργαζόμενους! Και αντιπροτείνουμε: 
 
Σήμερα το αίτημα πρέπει να είναι για 118 εργαζόμενους  κατανεμημένους  ανά 
διεύθυνση ανάλογα με τις ανάγκες . 
Ξέρουμε ότι μπορεί η κυβέρνηση να το πετσοκόψει αλλά δε χρειάζεται στο όνομα 
του ‘’ρεαλισμού’’ να το κουτσουρεύετε μόνοι σας .Αυτό λέγεται υποταγή. Η απαίτηση 
προσλήψεων με βάση τις ανάγκες αποτελεί μέτρο πίεσης και αν η διεκδίκηση του 
συνδεθεί  με τους αγώνες των εργαζομένων ,μπορεί πραγματικά να υπάρξουν 
καλύτερα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και τους πολίτες που 
εξυπηρετούνται. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ. 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου   
6. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου  
7. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
8. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος  
9. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου 
11. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 



12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
13. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
14. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη  
15. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος  
16. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
17. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
18. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου  
19. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου  
20. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη  
21. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη  
22. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
23. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
24. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
25. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου  
26. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου  
27. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
28. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
29.  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Την πρόταση αυτή ψήφισαν θετικά οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη, Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου, Ευγενία 
Κολυβά του Γεωργίου, Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου,  Βαρβάρα 
(Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει το αίτημα για πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού δώδεκα (12) θέσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά 
στον ανωτέρω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνεται στην εισήγηση, δεδομένου ότι 
έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των ως 
άνω θέσεων, τόσο για το έτος 2020 όσο και για κάθε επόμενο έτος. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 246-24/02-12-2019. 
 
   Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                  Η Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
Νικόλαος Μουζακίτης             Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


