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Κύριε Υπουργέ, 

Μείωση εισοδημάτων, που αφορά σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, έδειξαν 

τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), μαζί με το Ινστιτούτο Εργασίας. 

Αναλυτικότερα, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας , το 36% δηλώνει μείωση 

μεγαλύτερη του 21%, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως, το 48% των εργαζομένων που αναφέρουν 

μείωση εισοδημάτων, δηλώνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της αμοιβής τους για το επόμενο 

6μηνο. 

Επίσης, το 39% των εργαζομένων, δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας 

τους, ενώ, το 56% των ερωτηθέντων εκφράζει, επίσης, απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας 

στους μήνες που έρχονται . Και τα δύο ποσοστά, παρουσιάζονται αυξημένα κατά 1% και 4% 

αντίστοιχα , σε σύγκριση με ανάλογη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. 

Παράλληλα, όσον αφορά την τηλεργασία, σχετικά με τις ώρες εργασίας, τα εργασιακά 

δικαιώματα, την ψυχική ισορροπία αλλά και την προσωπική ζωή, η πλειοψηφία των 

εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, αξιολόγησε ως αρνητικές τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης 

μορφής εργασίας. 

Ολόκληρο το κείμενο της ΓΣΕΕ με τα αποτελέσματα της έρευνας: 

«Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας 

κοινής γνώμης, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και 

συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης 

εργασίας τους, την τηλεργασία. 

Σε συνέχεια ανάλογης έρευνας του Οκτωβρίου του 2020, καταγράφονται οι αρνητικές οικονομικές και 

εργασιακές επιπτώσεις της πανδημίας στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα. 
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Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι: 

 Το 56% των εργαζομένων αναφέρει ότι μειώθηκαν τα εισοδήματά τους κατά την διάρκεια 

της πανδημίας. 

 Από αυτούς το 22% δηλώνει απώλεια εισοδήματος πάνω από 31%, ενώ το 14% δηλώνει 

απώλεια εισοδήματος από 21 – 30%. Το 48% των εργαζομένων που αναφέρουν μείωση 

εισοδημάτων, δηλώνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της αμοιβής τους για το επόμενο 6μηνο. 

 Το 40% των εργαζομένων δηλώνουν ότι έχουν εργαστεί με τηλεργασία στην διάρκεια της 

πανδημίας. 

Παράλληλα, εμφανίζονται να αξιολογούν αρνητικά την ταχεία ανάπτυξη της τηλεργασίας σε 

σχέση με την επαγγελματική εξέλιξή τους, την εξέλιξη της αμοιβής τους, τις ώρες εργασίας τους, 

τα εργασιακά δικαιώματά τους, την προσωπική ζωή τους και την ψυχική ισορροπία τους. 

Συγκεκριμένα: 

  Το 65% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τις ώρες εργασίας τους 

 Το 54% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματά 

τους 

 Το 54% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την ψυχική ισορροπία 

τους 

 Το 52% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την προσωπική ζωή τους 

  Το 40% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την εξέλιξη της αμοιβής 

τους 

 Το 40% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την επαγγελματική 

εξέλιξή τους 

  

Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν ανάλογες απόψεις με αυτή του Οκτωβρίου του 2020. 

Συγκεκριμένα: 

 Το 56% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται 

(+4% σε σχέση με τον Οκτώβριο). 

 Το 58% δηλώνουν απαισιόδοξοι σε σχέση με την εξέλιξη των αμοιβών τους για το επόμενο 6μηνο 

(+1% σε σχέση με τον Οκτώβριο). 

 Το 39% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους (+1% σε 

σχέση με τον Οκτώβριο) και το 53% δηλώνουν αντίστοιχα αισιόδοξοι (-1% σε σχέση με τον Οκτώβριο). 



Η Έρευνα αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την ένταση του κλίματος οικονομικής και εργασιακής ανασφάλειας 

και επισφάλειας και τον αυξανόμενο προβληματισμό των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για τις αλλαγές 

που φέρνει η περίοδος της πανδημίας σε σχέση με τις αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματά τους. 

Καλούμε την κυβέρνηση: 

 να αντιμετωπίσει, με συγκεκριμένες ενέργειες, την έντονη παραβατικότητα που 

παρατηρείται εντεινόμενη στην αγορά εργασίας, 

 να προχωρήσει σε ενέργειες ουσιαστικής στήριξης της εργασίας και των πληττόμενων 

εργαζομένων, 

 να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το θεσμό των ανεξάρτητων συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, 

 να αναπτύξει ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της τηλεργασίας που αναπτύσσεται 

με άναρχο και άδικο τρόπο. 

Όσο η εργασία και οι εργαζόμενοι δε λαμβάνουν την υποστήριξη και την ενδυνάμωση που τους 

αναλογεί, οι σοβαρές στρεβλώσεις, ο κατακερματισμός και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας 

θα εντείνονται. 

Σε αυτή την δύσκολη – από κάθε άποψη – συγκυρία, η πλήρης επαναφορά και ενεργοποίηση των Ελεύθερων 

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και η δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να διαμορφώνουν τον κατώτατο 

μισθό, αποτελεί περισσότερο από ποτέ πλέον επιβεβλημένη κοινωνική αναγκαιότητα». 

Aν ανατρέξει κάποιος στην πρόσφατη Έκθεση Πισσαρίδη, είναι εμφανής η εισήγηση για πλήρη 

απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, καθώς θεωρεί κάτι τέτοιο ως εργαλείο οικονομικής 

ανάπτυξης. Ωστόσο, η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας 

δεν εγγυάται την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, καθώς κάθε κοινωνία έχει τα 

δικά της δομικά χαρακτηριστικά. 

Στην χώρα μας, μετά τη δεκαετή κρίση, όπου απουσιάζει ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων, 

έχει κυριαρχήσει η υποαπασχόληση, η υψηλή ανεργία και οι χαμηλές αμοιβές, οικοδομώντας 

εργασιακή ζούγκλα και διευρύνοντας ραγδαία τις ανισότητες. 

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, με την πανδημία να βρίσκεται σε έξαρση εδώ 

και ένα χρόνο, με τους υγειονομικούς εργαζόμενους να δίνουν σκληρή και επικίνδυνη μάχη στην 

καταπολέμηση της, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, 

ανέφερε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναγνωριστεί ως εργατικό ατύχημα ο θάνατος από τον 

κορωνοϊό, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις , και μόνο για τους υγειονομικούς εργαζόμενους. 

Αντίθετα ως προς το πάγιο αίτημά τους για ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα και Ανθυγιεινά, 

αρνήθηκε να δεσμευτεί στη βάση του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Πάγια θέση του ΜέΡΑ 25 

είναι η υπαγωγή όλων των υγειονομικών εργαζομένων μαζί και με άλλες επαγγελματικές 

ομάδες στο καθεστώς βαρέων και Ανθυγιεινών. Επιπλέον με μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 



να λειτουργούν χωρίς να παρέχονται από τις επιχειρήσεις μέτρα προστασίας στους 

εργαζομένους, με τις αποστάσεις να μην τηρούνται και γενικότερα να μην υποχρεώνονται οι 

ανοιχτές επιχειρήσεις να παρέχουν, με δικό τους κόστος, στους εργαζομένους τους τα 

απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, το 

παραπάνω μέτρο για την αναγνώριση ως εργατικού ατυχήματος το θάνατο από κορονωϊό θα 

πρέπει να αφορά και άλλες επαγγελματικές ομάδες, πέραν αυτής των υγειονομικών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:  

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας σε σχέση με τα μέτρα που σας καλεί να λάβετε η ΓΣΕΕ, 

για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας που παρατηρούνται από 

την πρακτική εφαρμογή του θεσμού της τηλεργασίας, αναφορικά με τις ώρες 

εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και για την άμβλυνση των δυσμενών 

συνεπειών της  στην ψυχική ισορροπία και στην προσωπική ζωή των εργαζομένων; 

Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της τηλεργασίας 

που αναπτύσσεται με άναρχο και άδικο τρόπο; 

2. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ενέργειες ουσιαστικής στήριξης της εργασίας και των 

πληττόμενων εργαζομένων, καθώς και στην αναδιαμόρφωση του κατώτατου μισθού; 

3. Δεσμεύεστε να ενισχύσετε και να αποκαταστήσετε νομοθετικά το θεσμό των 

ανεξάρτητων συλλογικών διαπραγματεύσεων; 

4. Με ποια στοχευμένα μέτρα και ενέργειες προτίθεστε να μειώσετε το αυξανόμενο 

ποσοστό της ανεργίας στην χώρα μας; 

5. Προτίθεστε να προβείτε σε τακτικούς ελέγχους ως προς την τήρηση των 

υγειονομικών μέτρων προστασίας από τις επιχειρήσεις; Ποια μέτρα κυρωτικά θα 

επιβάλετε στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες; 

6. Για ποιες επαγγελματικές ομάδες σχεδιάζετε την αναγνώριση, ως εργατικού 

ατυχήματος, του θανάτου από κορωνοϊό; 

7. Προτίθεστε να εντάξετε όλους τους υγειονομικούς εργαζομένους στα ΒΑΕ; 

  

  

                                                                                                          Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 




