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Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. 

 

Θέμα: «Τετραμηνίτες συμβασιούχοι Δήμου Αθηναίων» 

Κύριε Υπουργέ, 

Στο πλαίσιο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προσελήφθησαν με ανανεούμενη 

τετράμηνη σύμβαση 400 εργαζόμενοι στον Δήμο Αθηναίων κατά την εξαιρετικά δυσχερή 

περίοδο της πανδημίας.  

Τριακόσιοι εξήντα (360) συνεχίζουν να εργάζονται στελεχώνοντας πληθώρα νευραλγικών 

υπηρεσιών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου (ασφάλεια και την 

εξυπηρέτηση δημοτών και εργαζομένων σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου 

Αθήνας), απασχολούμενοι ως θερμομετρητές στις εισόδους των δημοτικών εγκαταστάσεων, ως 

οδοκαθαριστές, χειριστές μηχανημάτων ή αποκομιστές, εργάτες στα κοιμητήρια, φύλακες, 

τεχνίτες στις τεχνικές υπηρεσίες και στο ηλεκτρολογείο, αποθηκάριοι, οδηγοί, κοινωνικοί 

λειτουργοί στο «Βοήθεια στο Σπίτι», στα Κέντρα Κοινότητας, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και στα 

Διαμερίσματα, κλητήρες και διοικητικοί υπάλληλοι. 

Το έκτακτο αυτό προσωπικό προσφέρει πολύτιμο έργο σε θέσεις-κλειδιά για την αντιμετώπιση 

του COVID-19 και βρίσκεται εδώ και σχεδόν επτά μήνες ενεργά και με αυταπάρνηση στις 

επάλξεις. Ωστόσο, στις 10 Ιανουαρίου 2021, κατά την προβλεπόμενη κορύφωση της πανδημίας 

σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους, οι 360 συμβασιούχοι του Δήμου Αθηναίων και χιλιάδες 

συνάδελφοί τους που προσλήφθηκαν με το ίδιο καθεστώς σε άλλους Δήμους ανά την 

Επικράτεια θα έρθουν αντιμέτωποι με την απόλυσή τους και με την ανεργία. 

Μάλιστα -συγκεκριμένα στον Δήμο Αθηναίων- οι μόνιμοι συνάδελφοί τους, οι προϊστάμενοί 

τους, και τα σωματεία (ΕΕΔΑ, Ηλεκτροτεχνιτών, κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ, ΠΟΕ-ΟΤΑ) στηρίζουν το 

αίτημα και, ενώ όλες ανεξαιρέτως οι δημοτικές παρατάξεις και το Δημοτικό Συμβούλιο 

αναγνωρίζουν ότι η παρουσία και η προσφορά τους αυτούς τους μήνες απέβη καθοριστική για 

την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.  

Οι συμβασιούχοι αναφέρουν ότι στις αρχές Νοεμβρίου τους ανακοινώσατε προφορικά ότι θα 

προκηρύξετε νέες αντίστοιχες 8μηνες συμβάσεις εργασίας, ωστόσο αφενός δεν έχει 
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δημοσιευθεί ακόμη συγκεκριμένη προκήρυξη παρά την πίεση χρόνου και αυξημένων αναγκών, 

ενώ αφετέρου δεν αποσαφηνίστηκε αν θα παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να διατηρήσουν 

το ήδη υπάρχον προσωπικό των συμβασιούχων ή να το μοριοδοτήσουν στο πλαίσιο επιλογής 

προσωπικού της επόμενης προκήρυξης. 

Δεδομένων ότι οι προαναφερθέντες εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει εμπειρία υπό εξαιρετικά 

δυσχερείς συνθήκες, έχουν προσφέρει τα μέγιστα κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, και τώρα 

απειλούνται άμεσα με απώλεια των θέσεων εργασίας τους, ερωτάσθε: 

Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να ανανεωθούν οι συμβάσεις του 

έκτακτου αυτού προσωπικού και να μοριοδοτηθεί η εργασιακή τους εμπειρία σε επόμενες 

προκηρύξεις; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 




