
 

Αυτό το διάστηµα διεξάγονται, σε όλη τη χώρα εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
των µονίµων και Ι∆ΑΧ εργαζοµένων στα Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συµβούλια και στις Ειδικές 
Επιτροπές Αξιολόγησης του ΥΠΠΟΑ. 
Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, ειδικότερα, είναι όργανα διοίκησης µε κρίσιµο ρόλο σε όλες τις 
συγκυρίες, καθώς είναι αρµόδια για τις υπηρεσιακές µεταβολές των υπαλλήλων, για τις κρίσεις 
Τµηµαταρχών, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας και για άλλα σηµαντικά ζητήµατα, όπως η 
αναγνώριση της συνάφειας µεταπτυχιακών σπουδών, η χορήγηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή 
άνευ αποδοχών αδειών και η χορήγηση αδειών για την άσκηση ιδιωτικής εργασίας µε αµοιβή.
Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια αποτελούνται από 3 διορισµένα µέλη και 2 αιρετούς εκπροσώ-
πους των εργαζοµένων. Έτσι, τα διορισµένα µέλη (ελεγχόµενα από την εκάστοτε ηγεσία του 
Υπουργείου) έχουν πάντα την απόλυτη πλειοψηφία. Ασφαλώς δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή, 
αφού τα Υπηρεσιακά Συµβούλια αποτελούν κατεξοχήν διαδικασία µέσω της οποίας η ∆ιοίκηση 
προσπαθεί να περνά τις ευνοϊκές µεταχειρίσεις των «ηµετέρων» της εκάστοτε κυβέρνησης. 
Το ζήτηµα όµως είναι, ποια είναι η στάση των αιρετών απέναντι σε αυτή την κατάσταση.

Ποιος είναι ο ρόλος των αιρετών;
Oι αιρετοί εκπρόσωποι βρίσκονται στα Συµβούλια για να εκφράζουν τα συµφέροντα όλων των 
εργαζόµενων και να ελέγχουν τη ∆ιοίκηση. Η εµπειρία, όµως, δείχνει ότι οι θέσεις αυτές συχνά 
χρησιµοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα όταν ελέγχονται από κοµµατικές παρατάξεις 
οι εκπρόσωποι των οποίων δηµιουργούν γύρω τους ένα πλέγµα πελατειακών σχέσεων, υιοθε-
τώντας τις απόψεις της πολιτικής ηγεσίας. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση συµµετέχει στις εκλογές 
προτείνοντας έναν άλλο τύπο αιρετού εκπροσώπου των εργαζόµενων. Η ΕΑΚ θέλει τους 
αιρετούς της προσιτούς σε όλους τους εργαζόµενους, µαχητικούς, ανιδιοτελείς, να αντιστέ-
κονται και να µη χαρίζονται στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ικανούς να ανταπεξέλθουν στη 
δύσκολη «µεταµνηµονιακή» κατάσταση και τις συνθήκες της πανδηµίας που έχουν πλήξει 
τους εργαζόµενους. Η ΕΑΚ έχει δώσει έµπρακτα δείγµατα γραφής από τη θητεία των αιρετών 
οι οποίοι εξελέγησαν µε τα ψηφοδέλτιά της ή υποστηριζόµενοι από αυτήν.

Οι αιρετοί της ΕΑΚ, προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εργαζόµενων:
. Ενηµερώνοντας ουσιαστικά τους συναδέλφους για τα κρίσιµα ζητήµατα, ταπροβλήµατα, 
τις αδυναµίες, τις υστερήσεις και τις τυχόν καθυστερήσεις ως προς τη λειτουργία των Συµβουλίων.
. Φροντίζοντας να έχουν καλή γνώση της νοµοθεσίας, µπόρεσαν και µπορούν να ελέγχουν 
τις διαδικασίες των Συµβουλίων και να αποτρέπουν τυχόν παρατυπίες, βασιζόµενοι πάντα στις 
αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων και των Γενικών Συνελεύσεων των εργαζόµενων.
.  Στηρίζοντας κάθε συνάδελφο/συναδέλφισσα που έχει υποστεί τις συνέπειες παραλείψεων ή 
αυθαιρεσιών της ∆ιοίκησης, πέρα από λογικές του τύπου «να εξυπηρετήσουµε τους δικούς µας».

Η συνολική παρουσία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά 
Συµβούλια, αλλά και στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης,  υπήρξε καθοριστική στη διασφά-
λιση των δικαιωµάτων όλων των συναδέλφων διαχρονικά, είτε κατά τη διαδικασία κρίσεων 

και τοποθετήσεων Προϊσταµένων, είτε κατά την τοποθέτηση των συναδέλφων αορίστου 
χρόνου, είτε κατά τη συζήτηση πειθαρχικών παραπτωµάτων, καθώς και κατά τη συζήτηση 
άλλων ζητηµάτων όπως οι µετακινήσεις και οι υπηρεσιακές µεταβολές των υπαλλήλων,
η βαθµολόγησή τους κλπ. Επιπλέον, οι αιρετοί της ΕΑΚ πάλεψαν επίµονα και πίεσαν για 
την ορθή και τακτική λειτουργία των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, προκειµένου να συζητού-
νται έγκαιρα οι χρόνια εκκρεµείς υποθέσεις των συναδέλφων.
Παράλληλα, προσπάθειά µας αποτελεί πάντα να µην υπάρχουν «ατοµικά» ζητήµατα που 
λύνονται «ατοµικά», αλλά κάθε µάχη που δίνεται στο Υπηρεσιακό να αποτελεί συλλογικό θέµα 
των συναδέλφων και να οδηγεί σε βελτίωση της λειτουργίας της ∆ιοίκησης, µε βάση την αρχήτης 
ίσης µεταχείρισης όλων. Η ΕΑΚ µοχθεί ώστε κάθε διαδικασία στο πλαίσιοτων υπηρεσιακών 
συµβουλίων να είναι σύννοµη, δίκαιη και αξιοκρατική, αποκαλύπτοντας κάθε υπονόµευση 
δικαιωµάτων των συναδέλφων. Σε αυτόν ακριβώς τον δρόµο θα συνεχίσουµε να βαδίζουµε. 

Η παρέµβασή µας σήµερα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, αφού την τελευταία διετία έχουµε 
έρθει αντιµέτωποι µε αδιανόητες πρακτικές όσον αφορά τις υπηρεσιακές µεταβολές των συνα-
δέλφων: Υπάλληλοι µετακινούνται αιφνιδιαστικά για την κάλυψη «έκτακτων» αναγκών. Άµεσες 
ή έµµεσες πιέσεις ασκούνται στο Συµβούλιο για τη γνωµοδότησή του. Όσες γνωµοδοτήσεις δεν 
είναι αρεστές στην πολιτική ηγεσία δεν εκδίδονται ποτέ. "Ανεπιθύµητες" αιτήσεις παραµένουν 
στα συρτάρια και δεν προωθούνται για συζήτηση στο συµβούλιο (για παράδειγµα οι αιτήσεις 
µετάθεσης από τα δηµόσια µουσεία που προορίζονται να µετατραπούν σε ΝΠ∆∆). Οι ενδοϋ-
πουργικές αποσπάσεις έχουν παγώσει, εγκλωβίζοντας τους υπαλλήλους. Και βέβαια, ενώ οι 
αποφάσεις που έπονται της γνωµοδότησης των Συµβουλίων εκδίδονται πλέον από την Υπηρεσι-
ακή Ηγεσία, τελικά όλα εξακολουθούν να ρυθµίζονται µε βάση τις οδηγίες του 5ου ορόφου! 
Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να συµµετάσχουµε όλοι στις εκλογές, 
αναδεικνύοντας αιρετούς αντιπροσώπους που θα υπερασπίζονται τα συµφέροντα των εργαζο-
µένων µε µαχητικότητα και ακεραιότητα.

ΨΗΦΟ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!
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26. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27. ΠΙΑΝΑΛΤΟ ΑΝΝΑ 

28. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)

29. ΣΑΚΑΛΗ ΟΛΓΑ 

30. ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 

31. ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

32. ΤΣΑΡ∆ΑΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

33. ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 

34. ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

35. ΤΣΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) 

36. ΦΑΪΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 

37. ΦΑΚΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 

38. ΦΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

39. ΦΩΤΙΑ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΛΥ) 

40. ΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

41. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42. ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ

43. ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

44. ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(αρχαιολόγοι, ιστορικοί, λαογράφοι κλπ)

ΤΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ
1. ΖΑΦΕΙΡΗ ΟΛΓΑ 

2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

5. ΚΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

7. ΛΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

8. ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9. ΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10. ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)

11. ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

13. ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

14. ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15. ΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

16. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

17. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2. ΒΑΣΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

3. ΒΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

4. ΒΛΑΣΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ) 

7. ∆ΕΛΗΠΡΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 

8. ∆ΕΛΙΟΣ ∆ΑΒΙ∆ 

9. ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ – ΖΩΗ 

10. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 

11. ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

12. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

13. ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

14. ΚΥΠΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

15. ΜΑΚΡΥΠΙ∆Η ΜΑΡΙΑ 

16. ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

17. ΜΑΡΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

18. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

19. ΜΠΑΣΤΑ ΕΒΕΛΥΝ 

20. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

21. ΜΠΙΘΑ ΜΑΡΙΑ 

22. ΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΑ 

23. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

24. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

25. ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 

26. ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ 

27. ΠΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ 

28. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

29. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

30. ΣΠΑΛΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

31. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 

32. ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

33. ΤΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) 

34. ΤΖΟΥΜΟΥΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

35. ΧΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

B΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(συντηρητές, διοικητικού-οικονοµικού, 
πληροφορικής κλπ)

ΤΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ
1. ∆ΙΑΓΟΥΜΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ

2. ΚΑΤΣΑΛΗ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ

3. ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

4. ΜΑΥΡΟΒΙΤΟΥ ΕΛΠΙ∆Α

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΛΟΥΚΜΑ ΜΑΡΙΑ

3. ΜΙΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

4. ΠΑΠΑ∆ΕΑ ΕΛΕΝΗ

5. ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

6. ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ
1. ΑΜΟΡΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2. ΑΠΟΚΑΤΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

3. ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

4. ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5. ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ

Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(αρχαιολόγοι, ιστορικοί, λαογράφοι κλπ)

ΤΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(µηχανικοί, γεωλόγοι, σχεδιαστές κλπ)

Ε΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(εργατοτεχνίτες, µαρµαροτεχνίτες, 
προσωπικό καθαριότητας κλπ)



ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ;

Οι εκλογές διεξάγονται µε ευθύνη της ∆ιοίκησης. Η συµµετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική.

Για τις υπηρεσίες µε προσωπικό άνω των 40 υπαλλήλων, προβλέπεται η διεξαγωγή εκλογών µε τοπική 
κάλπη και τοπική εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται µε την ευθύνη του Προϊσταµένου της υπηρεσίας. Όταν 
ολοκληρωθεί η τοπική ψηφοφορία, δεν εξάγονται αποτελέσµατα, αλλά οι κλειστοί φάκελοι ταχυδροµούνται 
στην Αθήνα, προκειµένου να προστεθούν στην κεντρική κάλπη και να ανοιχτούν από κοινού στις ηµεροµηνίες 
εκλογών που αναφέρονται παρακάτω. 

Οι συνάδελφοι της περιφέρειας που εργάζονται σε υπηρεσίες µε προσωπικό κάτω των 40 υπαλλήλων 
ψηφίζουν ταχυδροµικά, όπως και στο παρελθόν. Προµηθεύονται το έντυπο εκλογικό υλικό από τον Προϊστάµε-
νο της Υπηρεσίας τους: τα ψηφοδέλτια συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων, το φάκελο ψηφοφορίας µε 
τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τον ειδικό λευκό φάκελο για την ταχυδρόµηση του φακέλου ψηφο-
φορίας. Ο κάθε υπάλληλος υπογράφει σε σχετικό κατάλογο ότι παρέλαβε το απαραίτητο εκλογικό υλικό.Σύµ-
φωνα µε την εγκύκλιο της ∆ιοίκησης ο υπάλληλος σταυρώνει και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο προτίµησής του στο 
σφραγισµένο φάκελο ψηφοφορίας. Ο φάκελος ψηφοφορίας εσωκλείεται στον ειδικό λευκό φάκελο και 
ταχυδροµείται από τον κάθε υπάλληλο ΑΤΟΜΙΚΑ (όχι οµαδική αποστολή φακέλων), µε συστηµένη επιστολή. 
Πάνω στον ειδικό λευκό φάκελο αναγράφονται:
α) τα στοιχεία του υπαλλήλου - αποστολέα (αλλιώς θεωρείται άκυρος) και β) τα στοιχεία του παραλήπτη, δηλαδή 
του µέλους της Εφορευτικής Επιτροπής που έχει εξουσιοδοτηθεί να παραλαµβάνει τους φακέλους (τα στοιχεία 
των αρµόδιων µελών της Εφορευτικής Επιτροπής γνωστοποιούνται από τον Προϊστάµενο κάθε υπηρεσίας). 
Ο ταχυδροµηµένος φάκελος πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής των εκλογών στην Αθήνα.
Οι σταυροί σε κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να είναι υποχρεωτικά 1 ή 2 (µε µπλε ή µαύρο στυλό). Ψηφοδέλτια 
χωρίς σταυρό ή µε περισσότερους από δύο σταυρούς είναι άκυρα.

Σε κάθε περίπτωση οι φάκελοι ψηφοφορίας πρέπει να περιέλθουν στις Εφορευτικές Επιτροπές της Κεντρικής 
Υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια των εκλογών στην Αθήνα.

Στην Αθήνα οι κάλπες θα στηθούν στο κεντρικό κτίριο της οδού Μπουµπουλίνας, ώρα 8.00 π.µ. - 17.00 µ.µ., σε 
διαφορετικές ηµεροµηνίες, ανά συµβούλιο, ως εξής:
Α΄ Υπηρ. Συµβούλιο Μόνιµων και Ι∆ΑΧ Υπαλλήλων, Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2022 

Β΄ Υπηρ. Συµβούλιο Μόνιµων Υπαλλήλων, ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2022 

Β΄ Υπηρ. Συµβούλιο Υπαλλήλων Ι∆ΑΧ, Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2022 

Γ΄ Υπηρ. Συµβούλιο Μόνιµων και Ι∆ΑΧ Υπαλλήλων, Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου 2022

∆΄ Υπηρ. Συµβούλιο Μόνιµων Υπαλλήλων, Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 2022

∆΄ Υπηρ. Συµβούλιο Υπαλλήλων Ι∆ΑΧ, Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου 2022

Ε΄ Υπηρ. Συµβούλιο Μόνιµων και Ι∆ΑΧ Υπαλλήλων, ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2022

ΣΤ΄ Υπηρ. Συµβούλιο Μόνιµων και Ι∆ΑΧ Υπαλλήλων, Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2022.

B΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(συντηρητές, διοικητικού-οικονοµικού, 
πληροφορικής κλπ)


