
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

1 Δεκεμβρίου 2020 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση. 
 

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

Κύριε Υπουργέ, 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) διαθέτει 5 δομές επείγουσας φιλοξενίας σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: δύο (2) ξενώνες για άπορους και άστεγους, έναν (1) ξενώνα για 

υπερήλικες, άπορους παλιννοστούντες, έναν (1) ξενώνα για θύματα ενδοοικογενειακής ή 

έμφυλης βίας και ένα (1) καταφύγιο για θύματα trafficking.  

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), μεταξύ των δομών φιλοξενίας που διαθέτει 

για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχει υπό την ευθύνη του τη λειτουργία ενός Ξενώνα 

Επείγουσας Υποδοχής και Φιλοξενίας (καταφυγίου) για θύματα εμπορίας ανθρώπων 

(trafficking) σε απόρρητη διεύθυνση. 

Εδώ και αρκετό καιρό είναι γνωστό ότι το ΕΚΚΑ παρουσιάζει σοβαρότατο πρόβλημα 

υποστελέχωσης. Η Υφυπουργός κ. Μιχαηλίδου γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα 

λειτουργίας των δομών τα οποία άπτονται της έλλειψης προσωπικού, καθώς είχε ενημερωθεί 

κατ’ επανάληψη εγγράφως και προφορικώς από τον Δρ. Χρυσοβαλάντη Παπαθανασίου, τέως 

Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΚΚΑ, ο οποίος μάλιστα αναγκάστηκε -προκειμένου να εξασφαλίσει την 

εύρυθμη λειτουργία ενός ξενώνα με μεγάλο αριθμό φιλοξενουμένων- να άρει προσωρινά από 

τις 16.03.2020 τη λειτουργία του καταφυγίου για θύματα trafficking μέχρι την στελέχωσή του 

με το απαιτούμενο προσωπικό. Κατά το διάστημα αυτό, οι ανάγκες καλύπτονταν από τα 

μισθωμένα ξενοδοχεία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων που περιορίζονταν για γυναίκες- θύματα βίας ( μέτρο που αποσύρθηκε με την άρση 

των περιοριστικών μέτρων του πρώτου κύματος της πανδημίας) και από έναν ξενώνα 

φιλοξενίας του ΕΚΚΑ στη Δυτική Αττική για θύματα ενδοοικογενειακής/ έμφυλης βίας, ο 

οποίος όμως δεν διαθέτει τις προδιαγραφές ενός ξενώνα επείγουσας υπδοχής. 

Η ενημέρωση του Υπουργείου συνοδεύτηκε από την επισήμανση σφοδρής  ανάγκης άμεσης 

επαναλειτουργίας του, καθώς αφενός σωρεύονταν πολλά «αιτήματα επείγουσας φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από καµία άλλη δοµή φιλοξενίας 
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στη χώρα», ενώ αφετέρου «λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, μετακινήθηκε το προσωπικό 

φροντίδας στον Κοινωνικό ξενώνα Καρέα … με αποτέλεσμα να µην μπορεί να 

επαναλειτουργήσει ο ξενώνας επείγουσας Υποδοχής.» 

Στα μέσα Μαρτίου 2020, το Υπουργείο ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε 

προνοιακές δομές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιάζουσες προκλήσεις της πανδημίας. 

Ωστόσο, η στελεχιακή ενδυνάμωση αφορούσε μόνο τα δεκατρία (13) Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας της χώρας, ενώ με αρνητική έκπληξη διαπιστώθηκε ότι οι δομές του ΕΚΚΑ είχαν 

εξαιρεθεί από τη λίστα των ωφελούμενων φορέων. 

Συνεπώς, το ΕΚΚΑ όχι μόνο δεν στηρίχθηκε, αλλά υπονομεύθηκε στη μάχη που έδινε και δίνει 

κατά της πανδημίας. Η επίσημη όσο και ανεπαρκής αιτιολόγηση του αποκλεισμού ήταν ότι 

επρόκειτο για αίτημα των Προέδρων των ΚΚΠ, το οποίο έγινε -με πρωτοφανώς ταχέα 

αντανακλαστικά- δεκτό από το ΥΠΕΚΥΠ. Ακόμη κι αν δεχθεί κανείς το αληθές του ισχυρισμού, 

τίποτε δεν εμπόδισε και δεν εμποδίζει το Υπουργείο να μεθοδεύσει την επέκταση του 

επωφελούς μέτρου και σε άλλους φορείς ή δομές. Επιπλέον, εύλογες απορίες δημιουργεί το 

γεγονός ότι ο Δρ. Παπαθανασίου, καίτοι Πρόεδρος του εθνικού φορέα Πρόνοιας της χώρας, 

δεν προσκλήθηκε σε καμία συνάντηση της κ. Υφυπουργού με τους Προέδρους των ΚΚΠ. 

Τον περασμένο Απρίλιο, μια άλλη ερμηνεία επιχείρησε άρθρο της ΕΦΣΥΝ με τίτλο «Το γινάτι 

της Δόμνας για το Κέντρο Αλληλεγγύης», το οποίο έκανε λόγο για ευθύνες που επέρριψε στο 

Υπουργείο η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για καθυστερήσεις στη 

διαδικασία επιτροπείας των ανήλικων προσφύγων, και για την αναβολή έγκρισης της 

απόφασης για την ανάθεση της επιτροπείας σε ΜΚΟ στο πλαίσιο μεταβατικού σταδίου. 

Επίσης, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πληροφορία «επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, κι αυτό που 

πολλοί γνωρίζουν στον 8ο όροφο του υπουργείου Εργασίας, αλλά ουδείς τολμά να παραδεχτεί 

δημοσίως: Η συνεχής σύγκρουση της αρμόδιας υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου με τον 

επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Βαλάντη Παπαθανασίου, 

στον οποίο συνεχίζει να επιρρίπτει τις ευθύνες για την καθυστέρηση, την ίδια στιγμή που το 

Κέντρο παραμένει χωρίς υπαλλήλους σε βασικούς τομείς του (το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσης 

λειτουργεί με 1 υπάλληλο!) προκαλεί αδιέξοδο.» 

Μάλιστα, η εξαίρεση του ΕΚΚΑ από την προκήρυξη για υπαλλήλους σε τομείς Πρόνοιας 

παρουσιάστηκε ως στρατηγική επιλογή της κ. Υφυπουργού, ώστε να προετοιμαστεί το 

εξιλαστήριο θύμα «για τις καθυστερήσεις σε αυτά που έχει αναλάβει η υφυπουργός 

αναφορικά με την επιτροπεία των προσφυγόπουλων. Πρόκειται για εκτίμηση η οποία 

προέρχεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους όταν, 

στην πρόσφατη αιφνιδιαστική επίσκεψη της κ. Μιχαηλίδου, απόντος του προέδρου, ζήτησε 

από το σωματείο να πάψει την υποστήριξη στο πρόσωπό του. Τι συμβαίνει; Μήπως, εν τέλει, ο 

πρόεδρος και το ΕΚΚΑ πληρώνουν τον θυμό, το γινάτι της υφυπουργού, γιατί δεν επελέγη 

άνθρωπος της αρεσκείας της στη συγκεκριμένη θέση; Κι αν ο επικεφαλής του ΕΚΚΑ αποτελεί 

πρόβλημα γιατί δεν τον αποπέμπει η κ. Μιχαηλίδου;» 



Το ίδιο άρθρο συνέχισε ως εξής: 

«Ο κ. Παπαθανασίου ήταν αναπληρωτής διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 

Πάτρας όταν δέχτηκε την πρόταση να αναλάβει το τιμόνι του ΕΚΚΑ. Η ανάδειξή του ήταν μια 

θετική έκπληξη. «Νομίσαμε ότι η επιλογή ενός ανθρώπου που είχε τοποθετηθεί σε επιτελική 

θέση από την προηγούμενη κυβέρνηση κάτι θετικό σημαίνει για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, 

κάτι αλλάζει». 

… όταν ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ο ίδιος δήλωσε την παραίτησή του. Ήταν οι μέρες των 

μεγάλων πιέσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα 

και την ανάθεση, σε ένα μεταβατικό στάδιο, της επιτροπείας τους. Η επιμονή του κ. 

Παπαθανασίου να ενημερωθεί και η ΕΑΑΔΗΣΥ, ως όφειλε εκ του νόμου, φέρεται να ήταν η 

καθοριστική αφορμή. Την υπεράσπιση του προέδρου ανέλαβαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του 

Κέντρου με έγγραφο που κοινοποίησαν στο υπουργείο, ζητώντας να μη φύγει.» 

Σε κάθε περίπτωση, με το δεύτερο και βαρύτατο κύμα της πανδημίας σε πλήρη εξέλιξη, οι 

ανάγκες για υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης είναι εντονότερες και επιτακτικότερες από 

ποτέ, το ήδη εξαιρετικά υποστελεχωμένο ΕΚΚΑ δεν ενδυναμώθηκε ούτε στο ελάχιστο παρά τις 

500 νέες προσλήψεις στον χώρο, το καταφύγιο θυμάτων trafficking εξακολουθεί να είναι 

κλειστό ενώ μπορεί να λειτουργήσει με 5 υπαλλήλους και την επιστροφή των αποσπασμένων 

στη δομή του Καρέα, ενώ η αποψίλωση του φορέα συνεχίζεται με την μετακίνηση έμπειρων 

στελεχών του στην Ειδική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια στιγμή, στο άρ. 23 του Ν. 4756/2020 -ο οποίος 

δημοσιεύθηκε μόλις πριν 5 ημέρες- προβλέπεται για την «υποβοήθηση του έργου του 

Προέδρου του ΕΚΚΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του» η σύσταση δύο (2) θέσεων 

ειδικών συνεργατών, με τη μία να μπορεί να καλυφθεί και από ιδιώτη με πράξη του 

Προέδρου, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται καν στον οργανισμό του ΕΚΚΑ! 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Τι και πόσο άμεσα προτίθεται να πράξει ώστε να αρθεί μετά από 8 σχεδόν μήνες η 

αναστολή λειτουργίας του καταφυγίου θυμάτων trafficking; 

2. Τι και πόσο άμεσα προτίθεται να ενεργήσει ώστε να καλυφθούν όλες οι στελεχιακές 

ανάγκες του ΕΚΚΑ και των επιμέρους δομών του; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 




