
ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

 Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα προσωπικό χρονικό καταγραφής των εργασιακών συνθηκών που 

επικρατούν στις ΜΚΟ, μέσα από την εμπειρία μου στη διεθνή αμνηστία. 

Η Διεθνής Αμνησ(τ)ία κατ αρχήν ξεκινά ως ΜΚΟ στηριγμένη αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των μελών της. 
Στην προσπάθειά της να επεκτείνει περαιτέρω τις εν Ελλάδι δραστηριότητες της προβαίνει σε μια σειρά κινήσεων μεταξύ 
των οποίων τη χρησιμοποίηση έμμισθου προσωπικού σε ορισμένα τμήματα τις εταιρίας. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό 
(διευθυντής, γραμματέας του ,υπεύθυνος οικονομικών  κλπ), οι συμβάσεις που πραγματοποιούνται για όλους τους 
υπόλοιπους (πρόκειται για part-time εργαζόμενους ), είναι συμβάσεις έργου, παρότι το προσωπικό δουλεύει σε 
εξηρτημένη εργασία με ό ,τι συνεπάγεται αυτό, (συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, υποχρεωτική καθημερινή παρουσία σε 
ορισμένο τόπο ,εργασία υπό τις εντολές προϊσταμένου κλπ), Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι οι εργαζόμενοι μένουν 
ανασφάλιστοι, δεν δικαιούνται άδειες και δεν πληρώνονται δώρα Πάσχα και αργίες κτλ. Δηλαδή ούτε καν αυτά που 
προβλέπει η εργατική νομοθεσία. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007: Σε αυτό το καθεστώς ανασφάλιστης και μερικής απασχόλησης προσλαμβάνομαι ύστερα από 
συνέντευξη επιλογής. Συνεχίζω να εργάζομαι με αυτούς τους όρους για περίπου ένα χρόνο ενώ κάποιοι συνάδερφοι ακόμα 
και για τέσσερα χρονιά συνολικά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008: μετά από πιέσεις τόσο δικές μου όσο και άλλων εργαζομένων που επίσης δούλευαν με αυτό το 
καθεστώς, αποφάσισαν να μας κάνουν ωρομίσθιες συμβάσεις εργασίας . Οι νέες “νόμιμες” συμβάσεις που η εργοδοσία 
τελικά παραχωρεί είναι χειρότερες από αυτές που επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα. (οι νόμιμες αργίες συνέχιζαν να μην 
καταβάλλονται).Φυσικά ούτε λόγος για την απόδοση των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους την περίοδο της «γκρι» 
εργασίας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009: Με στόχο την ανάπτυξη του τμήματος και την αποπληρωμή κάποιων δανείων, μεθοδεύονται 
εργοδοτικές πρακτικές πίεσης και δημιουργίας ανταγωνισμού  μεταξύ των 4 ατόμων της ομάδας και επιχειρούνται 
μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας (περικοπή ωρών άρα ίδιος φόρτος εργασίας σε λιγότερες ώρες, 
προσπάθεια να μας μετατρέψουν σε τηλεφωνικό κέντρο με στόχους και ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις 
παραγωγικότητας κλπ). Είχα πρωτοστατήσει ενάντια σε αυτές τις κινήσεις εντατικοποίησης και δυσχερούς μεταβολής των 
όρων εργασίας μας.

Τετάρτη 17/02/2010 : Η διεύθυνση ανακοινώνει ότι κάποια από εμάς θα απολυθεί. Με το που το μαθαίνουμε ακολουθούν 
δύο στάσεις εργασίας, την Πέμπτη το απόγευμα και την Παρασκευή το πρωί από όλους τους εργαζομένους 
διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη απόλυση.

Η εργοδοσία απαντάει σε εμένα και στους εργαζομένους με κείμενο της διευθύντριας που λέει εν μέσω άλλων 
φωτογραφίζοντας με (η υπογράμμιση είναι της ίδιας):

 “Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι Οργανώσεις που αναφέρονται σε αυτά δεν ανέχονται ούτε διαπλοκές, ούτε 
ζυμώσεις και πυροτεχνήματα κακού συνδικαλισμού” 

για να συνεχίσει :

“Στα πλαίσια της πανταχού οικονομικής κρίσης και σε Παγκόσμιο επίπεδο, καλώς ή κακώς θα επιβιώσουν ΜΟΝΟ οι  
έχοντες σύνεση και διάθεση για συνεργασία. Όσοι δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω απλά, μόνοι τους μια μέρα θα 
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες. Είναι αποδεδειγμένο ότι κινήσεις και δράσεις του παρελθόντος που 
εκφράζονται με μικροπολιτικές, απλά ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ.” (Η υπογράμμιση είναι της ίδιας)

5 λεπτά μετά, ανακοινώνεται ότι αυτή που θα απολυθεί είμαι εγώ. Μετά τη μη αποδοχή εκ μέρους μου  της εκδικητικής 
μου απόλυσης ως καταχρηστικής ακολούθησε προσβλητικότατη συμπεριφορά προς το πρόσωπό μου από την διευθύντρια 
του τμήματος. Η απόλυσή μου πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την έντονη διαφωνία μου για τις νέες συμβάσεις τις 
οποίες και ποτέ δεν υπέγραψα. 

Ζητώ:

1. Τα ένσημα που η διοίκηση του ελληνικού τμήματος δεν μου κόλλησε την περίοδο 2007-2008 κατά την οποία 
εργαζόμουν με παράνομη σύμβαση έργου καθώς και τα δώρα και τις αργίες που δικαιούμουν.

2. Τη δημοσιοποίηση των πρακτικών που αφορούν τον λόγο απόλυσής μου και, εάν αυτά δεν υπάρχουν την επίσημη 
δημοσιοποίηση των λόγων απόλυσής μου. 

Χρύσα Μ.


