
Αξιότιμε Δήμαρχε, κ. Αμπατζόγλου 
 
Η Οικονομική Επιτροπή σε εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, σε συνεδρίασή της την 23-3-
2020 αποφάσισε την έκτακτη πρόσληψη 28 ατόμων με τετράμηνη σύμβαση εργασίας για την 
αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω της ανάγκης 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού. Να σημειωθεί ότι έως την 31-3-2020 η επιλογή 
των προσληφθέντων είχε ήδη ολοκληρωθεί. Αντίστοιχα, πάλι με θέμα εκτός ημερησίας 
διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή στις 14-4-2020 αποφάσισε την πρόσληψη 12 ατόμων με 
όχι περισσότερο από εξάμηνη σχέση εργασίας, για τους ίδιους λόγους, η πρόσληψη των 
οποίων είχε ήδη ολοκληρωθεί στις 22-4-2020. 
 
  
ΕΡΩΤΑΤΑΙ: 
 
1.     Ποια η ευρύτερη δημοσιότητα (πλην της ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) που δόθηκε στην 

ανάγκη πρόσληψης προσωπικού από τον Δήμο, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά 
υποψηφίων και άρα να διευρυνθούν οι δυνατότητες επιλογής καταλληλότερου και 
εμπειρότερου προσωπικού; 
  

2.       Πόσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αιτήσεις εντός της προθεσμίας και γιατί στις αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής δεν αναφέρεται καν το χρονικό περιθώριο υποβολής 
σχετικής αίτησης, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν σαφή γνώση των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους; 

  
3.       Με ποια κριτήρια έγιναν οι τελικές επιλογές; 
  
4.       Γιατί ήταν αναγκαίο το να τεθεί το θέμα ως εκτός ημερησίας διάταξης, αφού (ιδίως στη 

δεύτερη συνεδρίαση) ήταν γνωστές οι ανάγκες του Δήμου για προσλήψεις και η 
νομοθετική πρόβλεψη ήταν ήδη γνωστή από τις 14-3-2020; 

 
Επισημαίνω, ειρήσθω εν παρόδω, ότι η πανδημία και η εξαιτίας της ανάγκη του Δήμου για 
επιπλέον έκτακτο προσωπικό, δεν αλλοιώνει την δεδομένη και διακηρυγμένη θέση της 
παράταξής μας υπέρ προσλήψεων σε μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας με πλήρη 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα προς αναπλήρωση των θέσεων εργασίας που 
χάθηκαν από την καταστροφική περίοδο των μνημονίων που συνεχίζεται, ούτε αλλοιώνει τη 
θέση μας εναντίον των επιτηδευμένων τακτικών ιδιωτικοποίησης. 
  
Σας υπενθυμίζω, για την περίπτωση που λόγω φόρτου εργασίας σας διέφυγε, ότι έχω ήδη 
εδώ και μέρες ζητήσει το Πλάνο Εργασιών Έκτακτης Ανάγκης των δημοτικών υπηρεσιών, 
όπως υπεβλήθη στο Υπουργείο Εσωτερικών, η μελέτη του οποίου ίσως να μου έλυνε τις 
απορίες, εξοικονομώντας τον πολύτιμο χρόνο σας. 
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