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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΏΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  των άρθρων 113, 163  και  282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα 
        Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα    
        Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α΄/1999) «Συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις στη δηµόσια διοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9ου παρ. 20 εδ. α’ του Ν. 4057/12 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/Α), όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 
4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 
διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α) και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 
41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/2001) «Καθορισµός των προσόντων διορισµού 
σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει  

5. Το Π.∆. 147/23-12-2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α/27-12-
2010), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017) 

6. Το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
64/Α/14-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της 
διασποράς του κορωνοϊου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο τριακοστό 
έβδοµο της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020)  

7. Το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο «Κατεπείγοντα ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιου 
τοµέα» της από 30-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) 
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8. Την αρ. 685-32/12-8-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί 
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, µε διάρκεια σύµβασης τεσσάρων (4) µηνών, για την 
αντιµετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης 
της νόσου του κορωνοϊου COVID-19 

9. Το αρ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ µε θέµα: “Τετράµηνες συµβάσεις για την 
αντιµετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊου 
COVID-19”. 

10. Τις έκτακτες και εξαιρετικά κατεπείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει και 
εξακολουθούν να υφίστανται από την εµφάνιση και εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού 
COVID-19 στην χώρα µας και την ανάγκη λήψης άµεσων και έκτακτων µέτρων για την 
πρόληψη, την υγειονοµική παρακολούθηση και τον περιορισµό της διάδοσης της νόσου, 
δεδοµένης και της πρόσφατης έξαρσης της νόσου. 

11. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς 
κορωνοϊου COVID-19, η έλλειψη του οποίου δεν έχει ακόµη βεβαιωθεί µε απόφαση του 
Υπουργού Υγείας 

12. Το γεγονός ότι στην Π.Ε. Ζακύνθου η έλλειψη προσωπικού καθιστά δυσχερή την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει και 
συνεχίζουν να υφίστανται από την εµφάνιση της νόσου του κορωνοϊου στην χώρα µας  

13. Τις αρ. 61973/10648/27-8-2020 (Α∆Α: 6Z757ΛE-1Λ1) και 61972/10647/27-8-2020 (Α∆Α: 
645Φ7ΛΕ-ΗΟΙ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Ι.Ν. – 
Γραφείου Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών. 

14. Την ανάγκη πρόσληψης δεκατεσσάρων (14) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, αρχοµένης το αργότερο µέχρι 13-9-2020, δηλαδή έξι (6) µήνες 
από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 και διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών 
και συγκεκριµένα:  

       α) δύο (2) ατόµων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει ∆Ε Βοηθών  
         Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευτών 

  β)  δυο (2) ατόµων ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας 
  γ) ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
  δ) τριών (3) ατόµων ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 
  ε) τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 
 στ) τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, αρχοµένης το αργότερο µέχρι 13-9-2020, δηλαδή έξι (6) µήνες από την 
έναρξη ισχύος της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 και διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει και 
συνεχίζουν να υφίστανται από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 στην 
χώρα µας και συγκεκριµένα: 

    α) δύο (2) ατόµων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει ∆Ε Βοηθών  
         Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευτών 

β)  δυο (2) ατόµων ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας 
γ) ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
δ) τριών (3) ατόµων ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 
ε) τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 
στ) τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ7937ΛΕ-ΩΛ3



Σελίδα 3 από 5 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
ΤΕ 
 
 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτού- 
Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος 
Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα µέλους της 
Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή 
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας 
(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία 
είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου 
έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

 
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
 (εν ελλείψει ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 
ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή 
Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας (Βοηθός 
Τραυµατολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου 
ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής 
Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόµων µε 
Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή 
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σχολής  µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής 
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή. 
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ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ α) Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιεινής ή ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - ∆ηµόσιας Υγείας ΤΕΙ  ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας ή 
Επόπτη ∆ηµόσιας Υγιεινής ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος 
Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας ή Επόπτη ∆ηµόσιας Υγιεινής 
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος 
τίτλος της αλλοδαπής και β)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα 
αντικείµενα : (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών δικτύου 
 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας και                                                                                                                                                                                               
β) γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας 
κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου.    
 
 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυµνασίου ή για όσους έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 
Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 
 
 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυµνασίου ή για όσους έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 
Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 
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Σελίδα 5 από 5 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:   
1. Αίτηση πρόσληψης, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, µε υποχρεωτική αναγραφή της 

θέσης που τους ενδιαφέρει 
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο 

να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας 
3. Βιογραφικό Σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) για την πιστότητα του 

περιεχοµένου του 
4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην ενότητα «Απαιτούµενα 

Προσόντα» 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστηµα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου elisavet.grampsa@pin.gov.gr. 

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο. 

Η αίτηση συµµετοχής και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν 
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζονται υπογεγραµµένες, µε 
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται να  υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση  θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού  σε  
µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των  
αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούµενων 
δικαιολογητικών είτε µε ηλεκτρονικό είτε µε άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο 
υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α � 75), σύµφωνα µε 
την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκοµίσει αυτά σε χρόνο µεταγενέστερο 
και πάντως άµεσα µετά τη λήξη των έκτακτων µέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η 
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή 
είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας 
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
∆ιοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Ζακύνθου, στα τηλέφωνα 26953 
60324 – 415. 

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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