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Να σταματήσει το απαραδέκτο καθεστώς – συμβάσεων με «τίτλους κτήσης»   

σε υπηρεσίες της ΠΑΜΘ 

ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Η Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συνεχίζει να 

υπογράφει απαράδεκτες συμβάσεις εργασίας με τους λεγόμενους «τίτλους κτήσης»!!! για 

υπηρεσίες των Π.Ε. Καβάλας και Ροδόπης, με τις «πλάτες» του υπουργείου Εσωτερικών, 

που δεν βρήκε λέξη να πει μέχρι σήμερα, που κάνει πως δεν ξέρει τίποτα, παρά το 

γεγονός ότι με το αρ. 40/27-2-2022 θέσαμε το ζήτημα.  

Ας μας πει το ΥΠΕΣ οι «τίτλοι κτήσης» αποτελούν μορφή εργασιακής σχέσης 

στο δημόσιο; Ας μας πει το ΥΠΕΣ αποδέχεται  τέτοιες μορφές εργασιακών σχέσεων; 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν υπηρεσιακούς κωδικούς και με τι κριτήρια 

λογοδοτούν;  

   

  Την ίδια ώρα που η Περιφερειακή Αρχή δεν απαιτεί μαζικές προσλήψεις και κάλυψη 

όλων των αναγκών της με μόνιμο προσωπικό, την ίδια ώρα που αποδέχεται αδιαμαρτύρητα να 

προκηρύσσονται ελάχιστες θέσεις (μόλις 18 με την 13Κ/2021 προκήρυξη για όλη την ΠΑΜΘ) και 

ούτε  μία θέση διοικητικών καθηκόντων ανάμεσα σε αυτές, πραγματοποιεί τέτοιες συμβάσεις με 

διάτρητες και αστήρικτες νομικά διαδικασίες, που δημιουργούν σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία 

των υπηρεσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων, ενώ επί της ουσίας 

επιχειρείται στα μουλωχτά εκχώρηση σε ιδιώτες, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων. 

Απαιτούμε να σταματήσουν οι συγκεκριμένες συμβάσεις με «τίτλους κτήσης» 

και να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη στελέχωση των υπηρεσιών 

με μόνιμο προσωπικό και όχι με ελαστικές και «αδιαφανείς» σχέσεις εργασίας που 

εκτός των άλλων μόνο «μπαλώματα» προσπαθούν να προσφέρουν. 

Π.Α. 

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

- κ. Περιφερειάρχη 

- Οικονομική Επιτροπή 

- Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου 
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2. Υπουργείο Εσωτερικών 

-Γραφείο υπουργού 

-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 
 


