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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Απαράδεκτη η στάση της ΕΛΣΤΑΤ απέναντι στους απογραφείς
Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του τύπου καθώς και με Δελτίο Τύπου της
26ης-02-2022, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» καταγγέλλει
την ανεξάρτητη αρχή και εργοδότρια με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΛΣΤΑΤ», για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των
απογραφέων, αλλά και για την ερμαφρόδιτη εργασιακή σχέση που έχει
επιβάλει στα όρια του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Στο Δελτίο αναφέρεται ότι «οι απογραφείς, που ανέλαβαν να απασχοληθούν
με ψευδεπίγραφη «ανάθεση έργου» απογραφής του πληθυσμού, μέσα σε
προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, με επιβληθέν ωράριο εργασίας και με
προσυμφωνημένη αμοιβή, βρέθηκαν από την πρώτη ημέρα εργασίας σε έναν
κυκεώνα ανοργανωσιάς, έλλειψης συντονισμού και μηδενικής υποστήριξης,
με διαρκείς παρατάσεις να ανακοινώνονται μονομερώς, με πρόσθετο έργο να
τους επιβαρύνει, με έξοδα μετακίνησης τα οποία εξαναγκάζονταν να
πληρώνουν οι ίδιοι και με συνθήκες υγείας και ασφάλειας απαράδεκτες.
Το μπάχαλο που δημιουργήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ
επιχειρείται να μεταφερθεί ως «ζημιά» στο σύνολο των απογραφέων,
λειτουργώντας τιμωρητικά απέναντι σε όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να
συνεχίσουν

να

απασχολούνται και πέρα

του

προκαθορισμένου

και

προσυμφωνημένου διαστήματος που η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ είχε καθορίσει ως
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.»
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ αρνείται
να εξοφλήσει απογραφείς για την απασχόλησή τους εντός των χρονικών
πλαισίων που η ίδια εξαρχής έθεσε, απαιτώντας να συνεχίσουν να
απασχολούνται, δίχως πρόσθετη αμοιβή στις παρατάσεις που μονομερώς και
αυθαίρετα η ίδια αποφάσισε.
Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων η «ΕΝΩΣΗ» δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί
με κάθε νόμιμο τρόπο τους απογραφείς - μέλη της και ήδη ξεκινά διαδικασίες

σε νομικό, συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους.
Επίσης καλεί την ΕΛΣΤΑΤ να επανέλθει άμεσα στο δρόμο της νομιμότητας και
να αποπληρώσει τις οφειλές σε όλους τους απογραφείς για το παραγόμενο
από εκείνους έργου, εντός των προσυμφωνημένων και προκαθορισμένων
χρονικών πλαισίων διότι το γεγονός ότι έχουνε απέναντί μας μια ανεξάρτητη
αρχή, ουδόλως την απαλλάσσει από τις ευθύνες ως εργοδότριας.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Γνωρίζει την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της
εργοδότριας ΕΛΣΤΑΤ και των απογραφέων καθώς και τις
απαράδεκτες συνθήκες εργασίας τους;
2. Ποιοι οι λόγοι που οι βρέθηκαν από την πρώτη ημέρα εργασίας σε
έναν κυκεώνα ανοργανωσιάς, έλλειψης συντονισμού και μηδενικής
υποστήριξης, με πρόσθετο έργο να τους επιβαρύνει, με έξοδα
μετακίνησης που εξαναγκάζονταν να πληρώνουν οι ίδιοι και με
συνθήκες υγείας και ασφάλειας απαράδεκτες;
3. Γιατί η ΕΛΣΤΑΤ απαίτησε να συνεχίσουν να απασχολούνται, δίχως
πρόσθετη αμοιβή στις παρατάσεις που μονομερώς και αυθαίρετα η
ίδια αποφάσισε;
4. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει έτσι ώστε να αποπληρωθούν άμεσα οι
οφειλές σε όλους τους απογραφείς για το παραγόμενο από εκείνους
έργο;
5. Πώς θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των απογραφέων;
Η ερωτώσα βουλευτής
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