
 

 

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέμα: Ανάκληση απολύσεων στο ΥΠΠΟΑ 

Ο διορισμένος από την Υπουργό Πολιτισμού εκκαθαριστής του Ταμείου  

Αλληλοβοήθειας κοινοποίησε την απόλυση σε επτά εργαζόμενους Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με πολύχρονη εργασία (από το 1997 έως το 2008) 

στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι ίδιοι υπάλληλοι, το καλοκαίρι 

του 2020 είχαν τεθεί σε καθεστώς αναστολής εργασίας από 21-12-2020 έως 

31-08-2021, χωρίς να έχει προβλεφθεί κάποια αποζημίωση για το διάστημα 

της αναστολής. 

Οι παραπάνω εργαζόμενοι θα έπρεπε ήδη να έχουν ενταχθεί στις 

προσωποπαγείς θέσεις που είχαν προβλεφθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4598/2019, με τις οποίες προβλέφθηκε η 

μεταβίβαση της λειτουργίας του παιδικού σταθμού και της λειτουργίας των 

κατασκηνώσεων στο ΥΠΠΟΑ και η ένταξη των εργαζομένων στις δομές του. 

Σημειώνεται δε ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες και εγκρίσεις από το ΑΣΕΠ 

είχαν ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), οι λόγοι της 

απόλυσης των εν λόγω υπαλλήλων σχετίζονται με το γνωστό ζήτημα της 

σκανδαλώδους και έκνομης διαχείρισης του Ταμείου, καθώς αφορούν 7 από 

τους 35 υπαλλήλους του και συγκεκριμένα εκείνους που προσέφυγαν στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την ακύρωση των υπουργικών 

αποφάσεων, με τις οποίες μεταξύ άλλων ορίσθηκε ο συγκεκριμένος 

εκκαθαριστής και επιπλέον ορίσθηκε η διαδικασία της εκκαθάρισης. 

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΑ σχετικά με την απόλυση αποδίδει ευθύνες στην πολιτική 

ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, καθώς και σε άτομα τα οποία προσπαθούν να 

συγκαλύψουν τα αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορούν στην 

υπόθεση των εικονικών δανείων που δήθεν χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους την 

περίοδο 2012-2014, σε σύνολο κρατικών πόρων που, κατά τις εισαγγελικές 
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αρχές, «διασπαθίστηκαν σε σκοπούς αλλότριους των καταστατικών σκοπών» 

του Ταμείου μεταξύ 2005-2016, καθώς και στο πλημμέλημα της παράβασης 

καθήκοντος για απουσία από την υπηρεσία για διάστημα μεγαλύτερο των 

οκτώ μηνών. Τα άτομα αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΑ, είναι  ο 

διορισμένος εκκαθαριστής του Ταμείου και όσοι κρύβονται πίσω του, 

κατευθύνοντάς τον και εξαγγέλλοντας απειλές απόλυσης σε όσους είτε δε 

συναίνεσαν στη συγκάλυψη, είτε προσπάθησαν να ρίξουν φως στην αλήθεια. 

Να θυμίσουμε ότι οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε 17 μέλη του ΔΣ του 

Ταμείου, είχαν κοινοποιηθεί στην υπουργό Πολιτισμού, με έγγραφο της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών στις 19 Νοεμβρίου του 2020, όμως, οι διαδικασίες 

απόδοσης ευθυνών έχουν μπλοκάρει. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποιοι είναι οι λόγοι απόλυσης των 7 υπαλλήλων του Ταμείου 

Αλληλοβοήθειας; 

2. Αν οι λόγοι απόλυσης δεν είναι εκδικητικοί, όπως ισχυρίζεται ο ΣΕΑ, 

τότε γιατί από το σύνολο των 35 υπαλλήλων απολύθηκαν τα 

συγκεκριμένα 7 άτομα, τα οποία σε πρότερο χρόνο είχαν τεθεί σε 

αναστολή εργασίας, ενώ συμβαίνει να έχουν προσφύγει κατά το 

παρελθόν στο ΣτΕ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν; 

3. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης του 

συνόλου των υπαλλήλων στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας σε 

προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο 

ΥΠΠΟΑ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 4598/2019; 

4. Ποια η πρόβλεψη σχετικά με την απόλυση των υπαλλήλων; Θα την 

ανακαλέσετε, εφαρμόζοντας όσα έχουν προβλεφθεί από το από το 

άρθρο 7 του ν. 4598/2019,ή θα εμμείνετε σε μια απόφαση άδικη και 

αντεργατική, η οποία προσβάλλει τόσο τους υπαλλήλους όσο και το 

Υπουργείο στο οποίο υπηρετούν; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




