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Θέμα: «Συμβασιούχοι εργαζόμενοι που καλύπτουν ανάγκες πανδημίας στους Ο.Τ.Α..»
Κύριε Υπουργέ,
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 14-02-2022,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία [σε σύνολο ψηφισάντων 43 Δημοτικών Συμβούλων, υπέρ 42 ψήφοι,
κατά 1 ψήφο, αποχή 1 ψήφο] την έγκριση του κάτωθι ψηφίσματος:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ψηφίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Εκφράζει την στήριξη και αλληλεγγύη του στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων του Δήμου με
σύμβαση ορισμένου χρόνου covid 19.
2. Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο και εύλογο αγώνα των συμβασιούχων
εργαζομένων θεωρώντας δικαιοπολιτικά και κοινωνικά άδικο η δημόσια διοίκηση να στελεχώνεται
από εργαζομένους δύο ταχυτήτων.
3. Αποδέχεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν μόνιμου και σταθερού χαρακτήρα ανάγκες, οι
οποίες δε θα παύσουν να υφίστανται και μετά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, ενώ ασκούν
τα καθήκοντά τους με ζήλο, εργατικότητα και αυταπάρνηση.
4. Επισημαίνει ότι η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου covid
19 συνοδεύεται από την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως
αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Αθηναίων και των υπηρεσιών του.
5. Εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η εργασία των εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου στο Δήμο Αθηναίων είναι παραπάνω από αναγκαία και εξυπηρετεί τα έκτακτα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού covid 19.
6. Τέλος θεωρεί δεδομένο ότι από ετών δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα οριστική και μόνιμη λύση
στο χρόνιο πρόβλημα όλων των συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οπότε μόνη λύση
παραμένει η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι παρέχει την αμέριστη
συμπαράστασή του στο δικαστικό αγώνα των εργαζομένων.”
Επιπλέον, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα οι ανάγκες από την εξακολούθηση της
πανδημίας, η αρμόδια αρχή με βάση το Ν.4765/2021 [αρθ. 36, παρ. 3] κινεί τη διαδικασία νέων
προσλήψεων εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της λήξεως της
σύμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Προτίθεστε να υποβάλετε νομοθετική ρύθμιση ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις για τις ανάγκες
της πανδημίας στους Ο.Τ.Α. πέραν της 31.03.2022 που λήγουν οι συμβάσεις αυτές, με δεδομένο ότι
συνεχίζεται η έκτακτη συνθήκη της πανδημίας;

- Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε νομοθετική ρύθμιση για ανανέωση των υφιστάμενων
συμβάσεων εργασίας για τις ανάγκες της πανδημίας, και σε συνέχεια προφορικού ερωτήματος που
σας έχουν ήδη υποβάλει οι Ο.Τ.Α., νομιμοποιούνται να εκδώσουν νέα προκήρυξη εφόσον κρίνουν
ότι οι ανάγκες της πανδημίας συνεχίζονται, καθώς τούτο προβλέπεται από το Ν.4765/2021 [αρθ. 36
παρ. 3];
Η ερωτώσα Βουλευτής
Αγγελική Αδαμοπούλου
Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25

