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 Και επίσημα «400» πεντάμηνοι για το hot spot!

Ο Στρατής Τζιμής στο Υπ. Εσωτερικών έλαβε και κατ’ ιδίαν διαβεβαίωση για την έκτακτη ενίσχυση του
Δήμου για το προσφυγικό
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Την επιβεβαίωση της ενεργοποίησης ειδικού προγράμματος ενίσχυσης με εποχικό προσωπικό για το Δήμο Λέσβου, λόγω
των αυξημένων αναγκών του «προσφυγικού», εξασφάλισε χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Στρατής Τζιμής, σε συνάντησή
του με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Την επιβεβαίωση της ενεργοποίησης ειδικού προγράμματος ενίσχυσης με εποχικό προσωπικό για το Δήμο Λέσβου, λόγω
των αυξημένων αναγκών του «προσφυγικού», εξασφάλισε χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Στρατής Τζιμής, σε συνάντησή
του με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η κατανομή θα είναι περί τους 495 εργαζομένους για πεντάμηνη σύμβαση, εκ των οποίων -όπως είχε αποκαλύψει το «Ε»-
οι 409 θα εργαστούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του hot spot στη Μόρια αλλά και για υπηρεσίες καθαριότητας των
επίμαχων περιοχών που αποτελούν τις βασικές πύλες εισόδου των προσφύγων στο νησί. Ο Δήμος θα πάρει αποκλειστικά
για τη δική του κάλυψη αναγκών 86 εργαζομένους και η προκήρυξη αναμένεται να βγει άμεσα μέσα στις επόμενες δύο
εβδομάδες!

Επιβεβαιώνοντας πλήρως λοιπόν σχετικό δημοσίευμα του «Ε» από το περασμένο Σάββατο, η κυβέρνηση ενισχύει το Δήμο
και άμεσα τις ανάγκες του «προσφυγικού» στη Λέσβο με έκτακτο προσωπικό. Η μερίδα του λέοντος από την επείγουσα
αυτήν κατανομή θα πάει στις ανάγκες του hot spot της Μόριας και των ακτών κυρίως του βόρειου μέρους του νησιού, με
409 υπαλλήλους να κατανέμονται ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό από τους συνολικά 495.  

800 εποχικοί υπάλληλοι μέσα στο Μάιο 
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Στρατής Τζιμής συναντήθηκε για τις λεπτομέρειες της προκήρυξης
αυτής, που θα βγει άμεσα, με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και παράλληλα έλαβε διαβεβαιώσεις πως ο
Δήμος Λέσβου θα ενισχυθεί τάχιστα και με το πρόσθετο προσωπικό των 400 επιπλέον πενταμήνων, που έτσι κι αλλιώς
υπολόγιζε μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας από τον Απρίλιο.

Ο κ. Τζιμής μάλιστα, βάσει των διαβεβαιώσεων που έλαβε, ούτε λίγο ούτε πολύ εκτιμά πως το Μάιο ο Δήμος Λέσβου θα
έχει περί τους 800 επιπλέον εργαζομένους, ενώ δεν αποκλείεται η πεντάμηνη σύμβασή τους να μετατραπεί στο διάστημα
που ακολουθεί σε οκτάμηνη, βάσει των τελευταίων σχετικών σχεδιασμών της κυβέρνησης.
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Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
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Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
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jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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