
 
 

 

Αζήλα, 10 Μαρηίοσ 2022 
Επίθαηρε Ερώηεζε 

προς Υποσργό Εζωηερηθώλ 

Θέκα: 3.000 εργαδόκελοη  ζσκβαζηούτοη covid ζηελ Ασηοδηοίθεζε από ήρωες 

αποισκέλοη  

Πάλσ από 3.000 ζπκβαζηνύρνη Covid ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο όιεο ηεο ρώξαο έρνπλ 

πξνζιεθζεί εδώ θαη δύν ρξόληα. Οη εξγαδόκελνη απηνί βξίζθνληαη ζηε πξώηε γξακκή ηεο 

αληηκεηώπηζεο ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο θαιύπηνληαο θξίζηκεο ππεξεζίεο όπσο ε 

θαζαξηόηεηα, ε θύιαμε, νη ππεξεζίεο πξαζίλνπ, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηα θνηκεηήξηα, θ.α. 

Καιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ελώ νη πάγηεο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθό ζε ΟΤΑ Α’ θαη Β’ 

βαζκνύ ιόγσ ησλ έθηαθησλ ζπλζεθώλ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα πνιύ επηηαθηηθόηεξα απ’ ό,ηη ζην 

παξειζόλ. Οη ζπκβάζεηο ηνπο ιήγνπλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 2022. 

 

Ψήθηζκα ππέξ ηεο παξακνλήο ησλ 357 εξγαδνκέλσλ-ζπκβαζηνύρσλ πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηεο covid-19, έιαβε ν Γήκνο 

Αζελαίσλ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ. Τν ςήθηζκα αθνξά θαη ζηνπο 

πεξίπνπ 30 εξγαδόκελνπο ηεο πξνθήξπμεο 3Κ/2018, νη νπνίνη δηεθδηθνύλ ηελ παξακνλή ηνπο 

ζηελ εξγαζία θαη ζήκεξα εξγάδνληαη κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο. Σην ςήθηζκα ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ αλαθέξεηαη όηη «Απνδέρεηαη όηη νη ελ ιόγω εξγαδόκελνη 

θαιύπηνπλ κόληκνπ θαη ζηαζεξνύ ραξαθηήξα αλάγθεο, νη νπνίεο δε ζα παύζνπλ λα πθίζηαληαη 

θαη κεηά ηε ιήμε ηωλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο ηνπο, ελώ αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε δήιν, 

εξγαηηθόηεηα θαη απηαπάξλεζε». Ο πξόεδξνο ηεο ΚΔΓΔ ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ δήηεζε λέα 

παξάηαζε γηα ηηο ζπκβάζεηο covid ησλ Γήκσλ. 

Ωζηόζν, ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ πξνζπαζεί λα θαιύςεη ηα ηεξάζηηα θελά ζηελ Απηνδηνίθεζε κε 8-

κελα πξνγξάκκαηα. Χξεζηκνπνηεί θαηαρξεζηηθά ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

θξαηώληαο εξγαδόκελεο θαη εξγαδόκελνπο πνπ πξνθαλώο θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο 

αλάγθεο ζηελ νκεξία θαη παξαβηάδνληαο ηελ κνληκόηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αληί λα ηνπο 

πξνζιακβάλεη κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

ερωηάηαη ο σποσργός: 

1. Πξνηίζεζηε λα ππνβάιεηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ώζηε λα παξαηαζνύλ νη ζπκβάζεηο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παλδεκίαο ζηνπο Ο.Τ.Α. πέξαλ ηεο 31.03.2022 πνπ ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο απηέο, κε 

δεδνκέλν όηη ζπλερίδεηαη ε έθηαθηε ζπλζήθε ηεο παλδεκίαο; 

2. Γεζκεύεζηε λα πξνρσξήζεηε άκεζα ζε δηαγσληζκό γηα πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζηνπο 

ΟΤΑ θαη λα κνξηνδνηήζεηε ηνπο εξγαδόκελνπο ζπκβαζηνύρνπο covid; 

 

Ο ερωηώλ Βοσιεσηής 

 

Κρίηωλ Αρζέλες 
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