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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2932/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1106014/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω COVID-19. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Νοδάρα, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:  
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α) του άρθρου 176 για την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού λόγω COVID-19 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις». 
β) του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/6.11.2020), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-20) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και ισχύει. 
γ) της παρ.3 περ.(ii) του άρθρου 186 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
δ) του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α΄/15.1.2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 
ε) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
στ) της υπ’ αριθ: 37419/13479/11-05-18 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αριθ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την αριθμ. πρωτ. 864073/14-10-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 4832/Β/19-10-2021) περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή του Περιφερειάρχη», 
δυνάμει της οποίας μεταβιβάζεται στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού η 
αρμοδιότητα υπογραφής των εισηγήσεων που αφορούν στον προγραμματισμό προσλήψεων στην 
Περιφέρεια Αττικής.  

3. Τη με αριθ. 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΠΓ7Λ7-Ρ4Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικά τετρακοσίων σαράντα ενός (447) ατόμων, για χρονικό 
διάστημα έως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, για την 
αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν επέλθει λόγω της εμφάνισης και 
της διασποράς του κορωνοϊού. 

4. Τις α) υπ’ αριθ. πρωτ.34881/17-01-2021  (ΑΔΑ: Ρ3ΧΖ7Λ7-ΚΦ5)  β) υπ’ αριθ. πρωτ.80360/01-02-2021 
(ΑΔΑ: 6ΞΓΣ7Λ7-Ω1Π) ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

5. Τις κάτωθι αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής, περί της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19: 
α) υπ’ αριθ. πρωτ.66031/27-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΦΦ7Λ7-Χ9Η) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
πρωτ.381830/14-05-2021 (ΑΔΑ:9Γ437Λ7-ΑΩ4) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει, 
β) υπ’ αριθ. πρωτ.136406/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ8Ο7Λ7-ΩΒΠ), 
γ) υπ’ αριθ. πρωτ.136477/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ1Ζ7Λ7-Β2Η), 
δ) υπ’ αριθ. πρωτ.157739/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΥ17Λ7-8ΟΩ), 
ε) υπ’ αριθ. πρωτ.157746/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΣΟ7Λ7-Μ8Β). 

6. Τη με αριθ. 2090/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΖ77Λ7-8Τ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση έως τις 31-12-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις, των συμβάσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες είχαν συναφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.74 του 
Ν.4745/2020, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που εξακολουθούν να 
υφίστανται λόγω της διασποράς του κορωνοϊού.  

7. Την υπ’αρ. πρωτ. 808667/29-9-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί της παράτασης ισχύος 
συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

8. Το με αριθμ. πρωτ. 1110347/27-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 1110644/27-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με το πλήθος των συμβάσεων του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων αναγκών λόγω COVID-19, 
που είναι ενεργές στις 23-12-2021 και έως σήμερα, ανά ειδικότητα. 

10. Το με αριθ. πρωτ. 1110930/27-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού προς τις 
Διευθύνσεις Μισθοδοσίας και Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών. 

ΑΔΑ: ΩΚΧΧ7Λ7-6Τ2



 

 3 

11. Το με αριθ. πρωτ. 1111110/27-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας αναφορικά με τον 
καθορισμό της δαπάνης τακτικής μισθοδοσίας για την παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19. 

12. Την με αριθ. πρωτ. 1111336/27-12-2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού.  

13. Τις απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 
διασπορά του οποίου εξακολουθεί να συνιστά άμεσο και υπαρκτό κίνδυνο. Επισημαίνεται δε, ότι η 
απουσία του εν λόγω κινδύνου διαπιστώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας. Για 
την αντιμετώπιση των ως άνω αναγκών κρίνεται απαραίτητη η παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων 
έκτακτου προσωπικού συνολικού αριθμού τετρακοσίων δέκα πέντε (415) ατόμων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες είχαν συναφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.74 του 
Ν.4745/2020 και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4876/2021, ήτοι στις 23-12-
2021.    
 

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής τα εξής: 
 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 176 του Ν.4876/2021, (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις»: «1. Συμβάσεις 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες 
συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Α΄214), δύνανται να παραταθούν 
από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.3.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την 
προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση 
γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, 
συνεδρίασή του.  
2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ.1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των 
απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 
(Α΄134), καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄6). Ο συνολικός 
χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του 
άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.» 

 
Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4635/2019, το προσωπικό για την κάλυψη 
κατεπειγουσών αναγκών εξαιρείται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς 
κορωνοϊού COVID-19 και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω του κορωνοϊού COVID-19,  

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση της παράτασης έως τις 31-3-2022 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, των 
υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες είχαν συναφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.74 του Ν.4745/2020, είναι ενεργές κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4876/2021, ήτοι στις 23-12-2021, και ο συνολικός αριθμός των 
οποίων ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε (415), για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω της διασποράς του κορωνοϊού, ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 3 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 131 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 2 
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 7 

ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ 6 

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 70 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 7 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 2 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 18 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 37 

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1 

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 35 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 2 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 4 

Γενικό Άθροισμα 415 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση της παράτασης έως τις 31-3-2022 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, των 
υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες είχαν συναφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.74 του Ν.4745/2020, είναι ενεργές κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4876/2021, ήτοι στις 23-12-2021, και ο συνολικός αριθμός των 
οποίων ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε (415), για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω της διασποράς του κορωνοϊού, ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 3 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 131 
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 2 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 7 
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ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ 6 
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 70 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 7 
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 2 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 18 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 37 
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1 
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 35 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 2 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 4 
Γενικό Άθροισμα 415 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη υπερψηφίζει την 

ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Υπερψηφίζουμε την παράταση των συμβάσεων, 
επισημαίνοντας ότι δεν ικανοποιούν το πάγιο αίτημα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Οι 
εργαζόμενοι ΙΔΟΧ ήρθαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, απόκτησαν τεχνογνωσία στο 
αντικείμενό τους, αλλά τώρα σύμφωνα με την αντίληψη Κυβέρνησης και Διοίκησης της Περιφέρειας 
δεν τους χρειαζόμαστε άλλο παρά το ότι παραμένουν οι αυξημένες ανάγκες των τραγικά 
υποστελεχωμένων υπηρεσιών σε προσωπικό» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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