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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Tον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.
Θέμα: «Καταγγελίες για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και την αξιοπιστία της
Απογραφής 2021 από τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο έργο.»
Κύριοι Υπουργοί,
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή [ΕΛΣΤΑΤ] έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τη μεγάλη
σπουδαιότητα του έργου της Απογραφής 2021 και της επιτυχούς ολοκλήρωσής του για
την Ελλάδα και τους πολίτες, με τις δεσμεύσεις που αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο,
καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες εργαζομένων σχετικά με
τις εργασιακές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου.
Συγκεκριμένα, σε επιστολή διαμαρτυρίας/καταγγελιών απογραφέων προς τον
πρόεδρό της ΕΛΣΤΑΤ καταγγέλλονται οι συνθήκες εργασίας με τις οποίες ήρθαν
αντιμέτωποι:
1. H μη τήρηση της προβλεπόμενης περιόδου διενέργειας της Απογραφής και
απασχόλησης των εργαζομένων λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στη διαδικασία.
2. Η εκπαίδευση των Απογραφέων ήταν απολύτως ανεπαρκής (διάρκειας 2-5 ωρών).
Παράλληλα η εκάστοτε Εποπτεία λειτουργούσε ως Ανεξάρτητη Αρχή, υπήρχαν δηλαδή
μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με το πως η εκάστοτε Εποπτεία διαχειρίστηκε την
Απογραφή, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται στους απογραφείς διαφορετικές
οδηγίες, διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και να παρέχεται διαφορετικού είδους
υποστήριξη του έργου.
3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε από τους αυτοαπογραφόμενους
και τους απογραφείς ήταν ιδιαίτερα δυσλειτουργική και δύσχρηστη με αρκετά λάθη
και αδυναμίες.
4. Η απουσία οποιασδήποτε προστασίας της υγείας των απογραφέων αλλά και της
δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας Covid-19, η οποία ενδεχομένως συντέλεσε σε
νόσηση απογραφέων και η ενημέρωση που έχουν ότι δεν θα αποζημιωθούν για το
έργο που είχαν ολοκληρώσει ως και την στιγμή της νόσησής τους.
5. Η οικονομική επιβάρυνση των απογραφέων με πολλά προσωπικά έξοδα, η έκταση
των οποίων δεν αναγραφόταν στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
εργασίας.
6. Η επιβολή ωραρίου απασχόλησης στους απογραφείς αν και απασχολούνταν με
σύμβαση έργου, χωρίς την τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου εργασίας αλλά με τη
δυνατότητα να εργάζονται όποιες ώρες διέθεταν, αρκεί να παρέδιδαν το έργο τους.

7. Η μη προστασία των προσωπικών δεδομένων των απογραφέων.
8. Η έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστευτικότητας στην ερευνητική διαδικασία.
9. Η καθ' αυτή αποζημίωση των απογραφέων και η έλλειψη χρονοδιαγράμματος
καταβολής της.
10. Οι αναλήθειες εκ μέρους του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στα ΜΜΕ.
11. Η δημιουργία ανισοτήτων και διαφορετικών συνθηκών εργασίας μεταξύ των
απογραφέων, παρά το γεγονός ότι όλοι συμμετέχουν ως εργαζόμενοι στην ίδια
πρόσκληση ενδιαφέροντος εργασίας.
12. Η ψυχολογική πίεση που ασκήθηκε στους απογραφείς και η εκβιαστική
συμπεριφορά απέναντί τους.
13. Η απουσία ενημέρωσης για τη Γ' Φάση της Απογραφής.
14. Η διαβλητότητα της διαδικασίας επιλογής απογραφέων και οι αμοιβές άλλων
εξωτερικών συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ.
15. Η απουσία εγκυρότητας και αξιοπιστίας των συλλεγέντων στοιχείων.
Επιπλέον των προαναφερόμενων καταγγελιών, έχει ήδη δημοσιευτεί δελτίο τύπου με
θέμα “Απαράδεκτη η στάση της ΕΛΣΤΑΤ απέναντι στους απογραφείς” και παρατίθεται
αυτούσιο ως ακολούθως:
“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.
Οι απογραφείς, που ανέλαβαν να απασχοληθούν με ψευδεπίγραφη «ανάθεση έργου»
απογραφής του πληθυσμού, μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, 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 που 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. Η ΕΛΣΤΑΤ λοιπόν αρνείται να
εξοφλήσει απογραφείς για την απασχόληση 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.
Η «ΕΝΩΣΗ» 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.
Καλούμε την ΕΛΣΤΑΤ να επανέλθει άμεσα στο δρόμο της νομιμότητας και να
αποπληρώσει άμεσα τις οφειλές σε όλους τους απογραφείς για το παραγόμενο από
εκείνους έργου, εντός των προσυμφωνημένων και προκαθορισμένων χρονικών
πλαισίων. Το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας μια ανεξάρτητη αρχή, αυτό ουδόλως
την απαλλάσσει από τις ευθύνες ως εργοδότριας.”
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Τι προτίθεστε να πράξετε σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες που επικράτησαν με
ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
Απογραφή 2021 ;
- Πως προτίθεστε να ελέγξετε τη στατιστικές αποκλίσεις του έργου Απογραφή 2021 με
βάση τις καταγγελίες που έχουν καταγραφεί για τη δυσλειτουργική και δύσχρηστη
ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής;
- Πως προτίθεστε να ενεργήσετε ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι απογραφείς για την
εργασία που έχουν ήδη παράσχει αλλά και τα προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις,
χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.)
που έχουν καταβάλει για την ολοκλήρωση του έργου και δεν αναφέρονταν στην
αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος εργασίας;
Η ερωτώσα Βουλευτής
Αγγελική Αδαμοπούλου
Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25

