
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

17 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή Βορίδη. 

Θέμα: «Ορατός κίνδυνος κύματος απολύσεων για 2.500 συμβασιούχους Covid Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ 

βαθμού.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Επανέρχομαι στο ζήτημα για το οποίο είχα καταθέσει στον προκάτοχό σας την υπ’ αρ. 2671/14.12.2021 

ερώτηση με θέμα «Τετραμηνίτες συμβασιούχοι Δήμου Αθηναίων», στην οποία είχα λεπτομερώς 

επειχηρηματολογήσει υπέρ της ανάγκης μετατροπής των συμβάσεών εργασίας τους σε αορίστου 

χρόνου. Ωστόσο, παρότι οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν απαραίτητοι για την λειτουργία κρίσιμων 

δημοτικών υπηρεσιών, έχουν ανταποκριθεί άριστα, και καλύπτουν στην πραγματικότητα πάγιες 

ανάγκες, θα βρεθούν πολύ σύντομα αντιμέτωποι με την ανεργία. 

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής Συμβασιούχων Covid Δ. Αθηναίων «στις 

31/12/2021 η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει πάνω από 2.500 απολύσεις συμβασιούχων εργαζόμενων 

που προσλήφθηκαν ειδικά “για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας” στους ΟΤΑ Α’ και Β’ 

Βαθμού όλης της χώρας. Την ίδια στιγμή η εξάπλωση της Covid-19 παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις και 

ξεπερνάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Στον Δήμο Αθηναίων οι 400 εργαζόμενοι που προσληφθήκαμε μέσα 

στην πανδημία (με την Π.Ν.Π. 14.3.2020…) ειδικά για να καλύψουμε τα κενά που είχε ο Δήμος σε θέσεις 

κλειδιά για την αντιμετώπιση του COVID-19, βρισκόμαστε εδώ και 19 μήνες (με την ομηρία ολιγόμηνων 

συμβάσεων) στα πόστα μας σε όλες τις διευθύνσεις του Δήμου, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Από την πρώτη καραντίνα ως σήμερα, σε όλες 

τις φάσεις της πανδημίας βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της Covid-19, στελεχώσαμε 

(χωρίς ειδικές άδειες και τηλεργασία) νευραλγικές θέσεις σε όλες τις υπηρεσίες για την κάλυψη των 

αυξημένων αναγκών που είχε και έχει ο Δήμος (και όλοι οι ΟΤΑ της χώρας) τόσο για την ασφάλεια και 

την εξυπηρέτηση των κατοίκων όσο και για την ασφάλεια των συναδέλφων. Η εργασία μας καλύπτει 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι οποίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν μεγεθυνθεί. Δεν είναι 

αποκλειστικά οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία που οδήγησαν στην πρόσληψή μας, 

αλλά οι πάγιες ελλείψεις σε προσωπικό ... Καθημερινά αποδεικνύεται ότι η εργασία μας είναι αναγκαία 

για την λειτουργία των υποστελεχωμένων, κρίσιμων υπηρεσιών του Δήμου, όπως η καθαριότητα, οι 

υπηρεσίες πρασίνου, οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα κοιμητήρια, κ.α.» 

Μάλιστα, επικαλούνται τη στήριξη χιλιάδων μόνιμων συναδέλφων τους, των προϊστάμενων και των 

διευθυντών, πλήθους σωματείων και συνδικάτων (λ.χ. ΕΕΔΑ, Οδηγών Δ. Αθηναίων, Ανεξάρτητο Δ. 

Αθηναίων, τα σωματεία εργαζόμενων στους Δήμους Ηλιούπολης, Αγ. Δημητρίου, Κορυδαλλού, 

Καισαριανής, κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής), πολλών δημοτικών και συνδικαλιστικών παρατάξεων, του 

ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκδώσει τρεις φορές ομόφωνο ψήφισμα αιτήματος 
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νομοθετικής ρύθμισης, των Δημοτικών Συμβουλίων Ηλιούπολης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Τρικάλων, 

και Αγ. Δημητρίου τα οποία εξέδωσαν παρόμοια ψηφίσματα, καθώς και την Περιφέρεια Αττικής. 

Όπως καταλήγουν, «είναι απάνθρωπο και εξευτελιστικό εργαζόμενοι που εργάστηκαν με συνείδηση και 

επάρκεια μέσα στην καραντίνα και στις πιο δύσκολες συνθήκες έξαρσης της πανδημίας να 

αντιμετωπίζονται σαν εργασιακοί παρίες και να πετιούνται στο δρόμο σαν στυμμένες λεμονόκουπες… 

ενώ οι ελλείψεις προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας παραμένουν τεράστιες. 

Γνωρίζουμε καλά πως καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αρνούμαστε να δεχτούμε πως θα 

συνεχίσουμε να ζούμε όμηροι ολιγόμηνων συμβάσεων.» 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να μετατραπούν οι συμβάσεις του ανωτέρω 

προσωπικού σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού της επικράτειας; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 




