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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Δημοτική Αρχή Χίου φαίνεται πώς αντιλαμβάνεται τον Δήμο ως «τσιφλίκι» 

της και συμπεριφέρεται σαν να είναι εκπρόσωπος των ιδιωτικών και εργολαβικών 
συμφερόντων που θέλουν να εισβάλουν και να αλώσουν ολόκληρες υπηρεσίες. Με  
τερτίπια και μεθοδεύσεις, τύπου σύστασης «Αναπτυξιακού Οργανισμού» και 
«ενοικίασης» εργαζομένων, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα που θα 
εξυπηρετούν τους ολίγους σε βάρος των πολλών. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει ως 
απαράδεκτη και εκβιαστική την τακτική της Δημοτικής Αρχής και την καλεί να αλλάξει 
ρότα, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει να κατηγορηθεί για ξεπούλημα των υπηρεσιών και 
των αρμοδιοτήτων του Δήμου Χίου. 

Με έγγραφο του ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χίου, όπως επισημαίνει ο 
Σύλλογος Εργαζομένων σε Ανακοίνωση του, τώρα... διαπίστωσε την σοβαρή 
υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου. Η πραγματικότητα βεβαίως είναι πώς 
σκόπιμα άφησε η Δημοτική Αρχή τις υπηρεσίες να ερημώσουν από εργαζόμενους για 
να μπορέσει στη συνέχεια να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο της, που δεν είναι άλλο από 
το ξεπούλημα τους σε ιδιώτες. Δεν ζήτησε όπως έπρεπε προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού και δεν διεκδίκησε κονδύλια για να στελεχωθούν με εργαζόμενους οι 
υπηρεσίες που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες δωρεάν. 

Το θράσος λοιπόν και η εκβιαστική πρακτική της Δημοτικής Αρχής Χίου δεν 
έχουν όρια. Ενημέρωσε επί της ουσίας τους εργαζόμενους πώς θα προχωρήσει στη 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με κάποιον «Αναπτυξιακό Οργανισμό» άλλων 
Δήμων, για την πρόσληψη εργαζομένων μέσω της νέας τακτικής της «ενοικίασης». 
Που τα έχει δει γραμμένα αυτά; Είναι τόσο μεγάλη η... υποχρέωση που έχει στα 
ιδιωτικά συμφέροντα και «καίγεται» να ξεπουλήσει τις υπηρεσίες του Δήμου και 
μάλιστα άρον άρον;  Είναι ερωτήματα που προκύπτουν από τις ενέργειες της Δημοτικής 
Αρχής και στα οποία οφείλει να δώσει απάντηση.  

Η ωμή πρακτική της Δημοτικής Αρχής υπέρ των ιδιωτών απεικονίζεται και 
στην καταγγελία του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Χίου Γιάννη 
Δεληγιάννη, ο οποίος είπε ότι προ ημερών ο Προϊστάμενος του του μετέφερε την 
επιθυμία του Δημάρχου να κλείσει το Τμήμα Πληροφορικής και να το αναλάβουν 
ιδιώτες. Οι δύο (2) υπάλληλοι που απέμειναν στο εν λόγω Τμήμα καταβάλουν 
φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετούν από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και τα Κ.Ε.Π., μέχρι και τα Περιφερειακά Ιατρεία. Μάταιη όμως η προσπάθεια τους, 
αφού το... έγκλημα φαίνεται πώς ήταν προμελετημένο.    



Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θυμίζει στην Δημοτική Αρχή Χίου ότι η μοναδική προσπάθεια 
«ενοικίασης» εργαζομένων από «Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α.» έγινε στο Δήμο 
Χερσονήσου Κρήτης για τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου και κρίθηκε 
παράνομη τόσο από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όσο και από το 7ο (VII) Τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ΄ αριθμ.: 917/2021 Απόφασή του, κατόπιν δυναμικής 
Νομικής Παρέμβασης-Προσφυγής και στα δύο (2) επίπεδα από την Ομοσπονδία.  

Επισημαίνει επίσης, πώς άθλιες μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην 
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Χίου βρίσκουν και θα βρίσκουν πάντα 
απέναντι τους εργαζόμενους. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει τον 
Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

 


