
 

     

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

Θέμα: «Κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες» 

 

Οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες διαμαρτύρονται με ανακοίνωσή 

τους για τα σχέδια απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων στο τέλος του μήνα.  

 

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «…εδώ και ένα μήνα περίπου, καλούμαστε να είμαστε 

παρόντες σε αλλεπάλληλες ενημερώσεις με θέμα τις επικείμενες μειώσεις χρηματοδότησης 

και των σεναρίων επί των πιθανών απολύσεων. Οι "ενημερωτικές" αυτές συναντήσεις 

δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας και ματαίωσης χωρίς να παρέχουν καμία ουσιαστική 

πληροφόρηση, αφού μέχρι σήμερα ο συνολικός αριθμός των υπό απόλυση συναδέλφων 

παραμένει άγνωστος. Ωστόσο έχουν ήδη γίνει κατ' ιδίαν ενημερώσεις σε αρκετά μεγάλο 

αριθμό συναδέλφων, ότι ενδέχεται να απολυθούν στο τέλος του χρόνου. Πάγιο αίτημα του 

σωματείου εργαζομένων του ΕΣΠ αποτελεί η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. 

Οφείλουμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι κατά το σχεδιασμό των επικείμενων απολύσεων 

φαίνεται να εφαρμόζονται διαρκώς μεταβαλλόμενα και ανομοιογενή κριτήρια, εισάγοντας 

διακρίσεις ανάμεσα σε συναδέλφους, που ήδη εργάζονται υπό καθεστώτα διαφορετικών 

ταχυτήτων. Το παζλ των ανισοτήτων συμπληρώνει η πρόβλεψη αποζημιώσεων για 

ορισμένους μόνο από τους συναδέλφους που ενδέχεται να απολυθούν. Οι συνάδελφοι στο 

τμήμα διερμηνέων, το διοικητικό τμήμα αλλά και την κοινωνική υπηρεσία σχεδόν στο σύνολο 

τους εργάζονται με συνεχείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες της οργάνωσης, χωρίς όμως να τους αναγνωρίζεται η πραγματική σχέση εργασίας 

τους. Ενώ και για όσους συναδέλφους προβλέπονται αποζημιώσεις αυτές δεν καταλαμβάνουν 

τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Παρότι, δυστυχώς, η επισφαλής αυτή συνθήκη 

εργασίας μας είναι πολύ γνώριμη, τα τελευταία δύο χρόνια, ο μεγάλος αριθμός απολύσεων, 

που αναμένονται αυτή τη φορά, θα πλήξει ανεπανόρθωτα την δυνατότητα ανταπόκρισης στις 
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ανάγκες του πεδίου καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

εξυπηρετούμενους του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.» 

 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση; 

2. Πόσα άτομα απασχολεί το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες; 

3. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ώστε να λειτουργεί με επάρκεια το 

ΕΣΠ; 

4. Προβλέπονται απολύσεις εργαζομένων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες, όπως προκύπτει από άτυπες ενημερώσεις; 

5. Αν ναι, από ποια τμήματα και με ποια κριτήρια θα γίνουν οι απολύσεις; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για καταβολή αποζημιώσεων στο σύνολο των ατόμων που θα 

απολυθούν, αναγνωρίζοντας το καθεστώς εργασίας και τον πραγματικό χρόνο 

εργασίας τους; 

7. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να ενημερωθούν αρμοδίως για το μέλλον τους 

και να πάψει να υφίσταται το κλίμα ανασφάλειας ανάμεσα στους εργαζόμενους;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




