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Νεοδιοριζθένηες ζηη Βοσλή ηων Ελλήνων 
ηο 2010 (μετρι ηην 26-4-2010) 

 

Αιεμάλδξα Τζηώθνπ ηνπ Αζαλαζίνπ 

Δηξήλε Σθνύξα ηνπ Παλαγηώηε 

Φώια Γέζπνηλα ηνπ Σηακαηίνπ 

Καζζίδεο Ισάλλεο ηνπ Θενδώξνπ 

Μαθξήο Ισάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ 

Μπίζαο Δπζηάζηνο ηνπ Ισάλλε, 
Παπαδεκεηξίνπ Μηθαέια/Διηζάβεη ηνπ Αζαλαζίνπ 

Μπεηδέινπ Μαξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Τδώξηδε Μαξία ηνπ Ισάλλε 

Αλαγλσζηνπνύινπ Αγγειηθή /Χξπζνβαιάλησ ηνπ Ισάλλε 

Μεηξνζύιεο Νηθόιανο ηνπ Χξήζηνπ 

Λάξδαο Γεκήηξηνο ηνπ Παλαγηώηε 

Καινδάλεο Γεώξγηνο/ Βάτνο ηνπ Άγγεινπ 

Μπνύηζηθα Αζαλαζία ηνπ Αιεμάλδξνπ 

Λαζύξε Πελειόπε ηνπ Σσηεξίνπ 

Βιάζζε Γεσξγία ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Εακπνύξνπ Διέλε ηνπ Βαζηιείνπ 

Χαηδνπνύινπ Γεσξγία ηνπ Βαζηιείνπ 

Παπατσάλλνπ Χαξά ηνπ Γεσξγίνπ 

Χαηδάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Γεσξγίνπ 

Χαηδάθεο Γεξάζηκνο ηνπ Νηθνιάνπ 

Πάιιαο Παλαγηώηεο ηνπ Γήκνπ 

Ληάπε Γήκεηξα ηνπ Σεξαθείκ 

Τνγξίδνπ Διηζάβεη ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παπαγεσξγίνπ Σηπιηαλή ηνπ Ισάλλε 

Βάζε Ισάλλα ηνπ Γεκεηξίνπ 

Λπξάθε Ιθηγέλεηα ηνπ Σόισλα 

Πεξνύληα Πνιπμέλε ηνπ Νηθνιάνπ 

Παπαλδξηαλόο Παλαγηώηεο ηνπ Ισάλλε 

Καθνύξνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Αξηζηείδε 

Απνζηνιάηνπ Μαξθεζία ηνπ Δκκαλνπήι 

Γεκεηξηάδεο Γαβξηήι ηνπ Γεκεηξίνπ 

Μαξηόιεο Παλαγηώηεο ηνπ Μηραήι 

Γεώξγηνο Λεβεληάθεο ηνπ Αλησλίνπ από ζέζε κε Α΄ βαζκό ηνπ θιάδνπ ΠΔ4 
Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο Ιππαζίαο, ζε 
ζπληζηώκελε πξνζσπνπαγή ζέζε ζηνλ θιάδν ΠΔ13 Φπζηθήο Αγσγήο θαη 
Αζιεηηζκνύ (πξνζσξηλόο) ηεο Βνπιήο κε βαζκνύο Γ΄ ? Α΄, σο κόληκνο 
ππάιιεινο κε Α΄ βαζκό θαη κε πιεόλαζκα ρξόλνπ ζην βαζκό απηό ηελ 
31/12/2009 

Νηόβνινο Σεξαθείκ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Σηξαηνύξεο Γεώξγηνο ηνπ Πεξηθιή 

Καπξηληώηε Κσλζηαληίλα ηνπ Ισάλλε 

Σκπόληαο Φώηηνο ηνπ Λαδάξνπ 

Μπνύζηνπ Νανύκα ηνπ Χαξηιάνπ 

Μαλώιε Σηαπξνύια ηνπ Αζαλαζίνπ 

Χαξαιακπνγηάλλε Παξαζθεπή ηνπ Ισάλλε 

Μπαιακάηζε Αγιαΐα ηνπ Λάκπξνπ 
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Γαιεληαλνύ Πσιίλα ηνπ Μηραήι 

Σπαλνπδάθε Δπαγγειία ηνπ Δπαγγέινπ 

Τζαιβίξα Καιιηόπε ηνπ Ισάλλε 

Μαθξάθε/Καξαράιηνπ Μαξία ηνπ Νηθνιάνπ 

Κνθθηλνπνύινπ Βαζηιηθή ηνπ Αιεμίνπ 

Καδαθώλεο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 

Παζζαινπνύινπ Αηθαηεξίλε ηνπ Μηραήι 

Καπέηζε Αηθαηεξίλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Σηακαηάξεο Λέσλ?Χαξάιακπνο ηνπ Μηραήι 

Παλνπζάθεο Γεκνζζέλεο ηνπ Σσηεξίνπ 

Φαζηιή Μαξία ηνπ Πάξε 

Εακπέιε Αηθαηεξίλε ηνπ Γεξάζηκνπ 

Σθαλδαιάθεο Αληώληνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Καξύδαο Αζαλάζηνο ηνπ Λεσλίδα 

Βεξγίλε Πνιπμέλε ηνπ Γεσξγίνπ 

Παπαδηγελόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ Χαξαιάκπνπο 

Πώπνηα Βαζηιηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Αιεβίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Νηθνιάνπ 

Καζηκέξεο Ισάλλεο ηνπ Παλαγηώηε 

Λεβέληεο Σσηήξηνο ηνπ Αζαλαζίνπ 

Τόθα Αηθαηεξίλε ηνπ Νηθνιάνπ 

Αλαγλώζηνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Ισάλλε 

Χαηδεγηάλλε Μαξία ηνπ Φσηίνπ 

Λαγνπδάθνο Ισάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ 

Χνλδξνλάζηνο Γεώξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ 

Μάκαιε Ισάλλα ηνπ Νηθνιάνπ 

Ισάλλνπ Φσηεηλή ηνπ Δπαγγέινπ 

Μπνπγά Χξηζηίλα ηνπ Γεσξγίνπ 

Γαδή?Πεθάλε Άλλα ηνπ Γεξάζηκνπ 

Καςηώηεο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλ/λνπ 

Χξόλε Αηθαηεξίλε ηνπ Σππξίδσλα 

Σηξνύκπνπ Ιζαβέιια ηνπ Βαζηιείνπ 
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Δφο άρθρα από την ιςτοςελίδα capital.gr ςχετικά με το θζμα των 

διοριςμών ςτη Βουλή 

 

Απολφςτε τουσ! 

Θανάςησ Μαυρίδησ 

16/05/2010 

 

Πρόκειται για το μεγαλφτερο διακομματικό ςκάνδαλο. Σε μία εποχι ςκλθρισ λιτότθτασ, ςε 

μία εποχι που θ κυβζρνθςθ ηθτάει ςκλθρζσ κυςίεσ από τουσ εργαηόμενουσ και τουσ 

ςυνταξιοφχουσ, θ Βουλι προςλαμβάνει εκατοντάδεσ νζουσ εργαηόμενουσ. 

Πρόκειται για φίλουσ και ςυγγενείσ των βουλευτϊν και για ςτελζχθ των κομματικϊν τουσ 

μθχανιςμϊν. Η ςφμπνοια με τθν οποία αντιμετωπίηεται θ δίκαιθ λαϊκι αγανάκτθςθ δεν ζχει 

προθγοφμενο. Δεξιοί και αριςτεροί μπορεί να διαφωνοφν ςε όλα, αλλά υπάρχει κι ζνα κζμα 

ςτο οποίο ςυμφωνοφν: Στισ προςλιψεισ νζων υπαλλιλων ςτθ Βουλι. Που κα κακίςουν οι 

υπεράρικμοι υπάλλθλοι; Τι δουλειά κα κάνουν; Αςτείεσ ερωτιςεισ ςε μία αςτεία χϊρα... 

Τι κι αν με νόμο πζφτει τςεκοφρι ςτον 13 και 14 μιςκό. Η εργατικι νομοκεςία ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ μπορεί να αλλάξει για χάρθ του ΔΝΤ. Όχι όμωσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτθ 

Βουλι. Οι προςλιψεισ δεν ακυρϊνονται, επειδι, κατά πωσ λζνε, ςε αυτι και μόνο τθν 

περίπτωςθ δεν μποροφν να ακυρϊςουν ζναν προθγοφμενο νόμο με ζναν νζο. 

Κι επειδι πολλοί αναγνϊςτεσ ηθτοφςαν να μάκουν τα ονόματα των... τυχερϊν, εμείσ 

βρικαμε τα ΦΕΚ των διοριςμϊν τουσ. Όχι όλα! Βλζπετε, δθμοςιεφονται ςιγά – ςιγά. Με το 

ςταγονόμετρο. 

Εμείσ, πάντωσ, κα ςυνεχίςουμε να φωνάηουμε: Απολφςτε τουσ! Σπάςτε τθν ςυνωμοςία που 

επιβάλλουν τα κόμματα. Αναγκάςτε τουσ να λογοδοτιςουν! 

 

 

Βουλή: Μονιμοποιήςεισ με προχπηρεςία... ζξι ημερών! 

Του Νεκτάριου Β. Νώτη  

21/5/2010 

Ακόμθ πιο «προκλθτικζσ» φαίνεται να είναι οι προςλιψεισ που ςυνεχίηουν να γίνονται από 

τθ Βουλι. Από μια προςεκτικότερθ μελζτθ των ΦΕΚ, προκφπτει ότι όχι μόνο το φαινόμενο 

των αλλεπάλλθλων προςλιψεων εν μζςω κρίςθσ ςυνεχίςτθκε μζχρι και πριν από ζνα μινα, 

αλλά και ότι προςελιφκθςαν είτε υπό το κακεςτϊσ μόνιμου υπαλλιλου, είτε δόκιμου (που 

είναι ο προκάλαμοσ τθσ μονιμότθτασ) μετακλθτοί υπάλλθλοι, με παρουςία ςτθ Βουλι... ζξι 

θμερϊν! Άλλωςτε, ςφμφωνα με το νόμο, αρκεί ζςτω και μια μζρα παρουςίασ ςτθ Βουλι 

http://www.capital.gr/news.asp?id=969805
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των μετακλθτϊν εκεί υπαλλιλων για να μονιμοποιθκοφν. Ζτςι, βρίςκουμε προχπθρεςία 6 

θμερϊν, 17 θμερϊν, ενόσ μινα και τριϊν θμερϊν, ενόσ μινα και ζντεκα θμερϊν κλπ.   

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Βουλι διακζτει και κλάδο φυςικισ αγωγισ και ακλθτιςμοφ, για 

τον οποίο -ςτθν παροφςα, μάλιςτα, ςυγκυρία- φαίνεται ότι χρειάηεται προςωπικό, το οποίο 

και προςλαμβάνει!  Όλουσ αυτοφσ καλοφνται να τουσ πλθρϊςουν -μζςω των εςόδων του 

προχπολογιςμοφ, που προζρχονται από τουσ φόρουσ που καταβάλλουν- οι 

φορολογοφμενοι, οι οποίοι βλζπουν ιδθ τουσ μιςκοφσ και τα επιδόματά τουσ να 

μειϊνονται, τα δϊρα να καταργοφνται και τθν ζμμεςθ φορολόγθςθ να αυξάνεται.  

Στθ Βουλι επικαλοφνται εφαρμογι νόμου. Με μια διαφορά: ο νόμοσ αυτόσ ψθφίςτθκε το 

2008. Ζτςι, υπό τθ δεδομζνθ ςυγκυρία, κα μποροφςαν να παρζμβουν νομοκετικά -και 

διακομματικά- και να ακυρϊςουν αυτζσ τισ προςλιψεισ. Προφανϊσ, δεν το ζκαναν. 

Επικαλοφνται, επίςθσ, τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. Προφανϊσ, αυτι δεν ιςχφει για τουσ 

υπόλοιπουσ ςυμβαςιοφχουσ του Δθμοςίου, με παρουςία ετϊν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ και 

οργανιςμοφσ. Με αυτι τθ λογικι, κα ζπρεπε όλοι αυτοί να είχαν μονιμοποιθκεί, 

«εκτοξεφοντασ» δαπάνεσ και χρζοσ. 

 

 

 


