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Δελτίο Τύπου
Ηχηρό ΟΧΙ του Δήμου Ιλίου στις αποφάσεις απόσπασης εργαζομένων
παρά την αντίθετη εισήγηση του Δήμου
Την αντίθεση και τη διαφωνία του σχετικά με τις αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων, όταν, μάλιστα,
η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον Δήμο, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος με επιστολή
που απέστειλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, με την ομόφωνη έγκριση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.
Ειδικότερα, στην επιστολή σημειώνονται 8 περιπτώσεις εργαζομένων που βρίσκονται σε διαδικασία
απόσπασης και οι οποίοι καλύπτουν σημαντικές και υπεύθυνες θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, η περίπτωση της μοναδικής Π.Ε. Γεωπόνου που διαθέτει ο Δήμος
Ιλίου, ενώ γίνεται αναφορά στην μελέτη στελέχωσης του Δήμου που πραγματοποιήθηκε το 2013 από το
ΥΠΕΣ, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Ιλίου παρουσίαζε έλλειψη 60 εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι
από τότε έως σήμερα, με τις συνταξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις, τους Σχολικούς Φύλακες και τους
Δημοτικούς Αστυνόμους, η έλλειψη αυτή υπερδιπλασιάστηκε.
Σχετικά με τη θέση του Δήμου Ιλίου και την επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος δήλωσε:
«Δεν μας περισσεύουν ούτε χρήματα, ούτε προσωπικό, παρ’ όλα αυτά θα εξετάζαμε αίτημα απόσπασης
υπαλλήλου μόνον στην περίπτωση που αυτό γινόταν για κοινωνικούς λόγους, όπως αναφέραμε και στην
επιστολή. Την ίδια στιγμή που οι διαρκώς μεταφερόμενες αρμοδιότητες αυξάνουν τις ανάγκες μας και ο
αριθμός του προσωπικού που χρειαζόμαστε για να τις καλύψουμε διαρκώς μειώνεται, χωρίς τη
δυνατότητα νέων προσλήψεων, έρχονται αποφάσεις απόσπασης εργαζομένων, οι οποίοι αφενός είναι
πολύτιμοι για εμάς, αφετέρου η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον Δήμο μας, ιδιαίτερα στη
δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε. Αυτό όμως, που θα χαρακτήριζα το λιγότερο προσβλητικό,
είναι το γεγονός ότι αγνοούν την έγγραφη γνώμη μας για τις αποσπάσεις. Αναρωτιέμαι γιατί μας τη
ζητούν.
Με αυτές τις τακτικές θίγεται ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναιρείται ουσιαστικά η διοικητική
της αυτοτέλεια. Η Κεντρική Διοίκηση, λοιπόν, θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, που εμείς κοιτάζουμε καθημερινά στα
μάτια και απολογούμαστε. Αν παρ’ όλα αυτά ο κύριος Υπουργός προχωρήσει στην έκδοση
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης, είναι βέβαιο ότι θα βλάψει τον Δήμο και τους Δημότες μας.»
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