
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΕΕ ΑΝΣΙ-COVID-19 

τοιχεία για τα ερωτιματα και τισ καταγγελίεσ των εργαηομζνων ςε όλθ τθν 

επικράτεια - ε ςυνεχι επαγρφπνθςθ θ ΓΕΕ και οι δομζσ τθσ 

Θ ΓΕΕ και οι δομζσ τθσ, μπροςτά ςτον αγϊνα για διαρκι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ, 

διακζςιμθ προσ όλουσ όςουσ βρίςκονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια, δθμιοφργθςε με 

άμεςα αντανακλαςτικά τθν πλατφόρμα ΑΝΣΙ-COVID-19 για να προςφζρει ςτον 

κόςμο τθσ εργαςίασ το ςφνολο των δομϊν τθσ για πλθροφόρθςθ και υποβολι 

καταγγελιϊν.  

Θ ομάδα τθσ πλατφόρμασ ΑΝΣΙ-COVID-19 αποτελείται από το ζμπειρο και 

εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων 

και Ανζργων τθσ ΓΕΕ (ΚΕΠΕΑ ΓΕΕ), του Δικτφου Τπθρεςιϊν Πλθροφόρθςθσ, 

υμβουλευτικισ εργαηομζνων και ανζργων του ΙΝΕ ΓΕΕ και τθσ Ζνωςθσ 

Εργαηομζνων Καταναλωτϊν Ελλάδασ, ενϊ ταυτόχρονα θ Νομικι Τπθρεςία και το 

Γραφείο Σφπου τθσ ΓΕΕ παρακολουκοφν τα ςτοιχεία και τισ καταγγελίεσ που 

υποβάλλονται και μεριμνοφν για τθν περαιτζρω προϊκθςι τουσ ςτα αρμόδια 

Τπουργεία και Αρχζσ, κυρίωσ ελεγκτικζσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, για το μινα Μάρτιο κατόπιν κωδικοποίθςθσ και επεξεργαςίασ 

χιλιάδων ερωτθμάτων από τισ βάςεισ δεδομζνων τθσ ΓΕΕ προζκυψαν τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: 

ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΑ ΕΡΓΑΙΑΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ  

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΟΟΣΟ 

COVID19-EIΔΙΚΟ ΒΟΘΘΘΜΑ 18% 

COVID19- ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ-ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ -
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ 24% 

COVID19-ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 11% 

COVID19-YΓΕΙΑ & ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 5% 

COVID19-ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2% 

COVID19-ΑΠΟΛΤΘ 3% 

COVID19-KΛΕΙΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ- 2% 



THΛΕΡΓΑΙΑ 

ΆΔΕΙΕ-ΑΡΓΙΕ-ΔΩΡΑ ΕΟΡΣΩΝ 14% 

COVID19-TΡΟΠΟΠΟΙΘΘ 
ΤΜΒΑΘ,ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΘ,ΜΕΙΩΘ 
ΜΙΘΟΤ-ΕΠΙΧΕΘ ΕΡΓΑΙΑ-ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΤ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ 14% 

ΤΠΕΡΩΡΙΑ-ΤΠΕΡΕΡΓΑΙΑ 4% 

COVID19-ΕΕΚΕ (ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΑ-ΔΑΝΕΙΑ-
ΕΝΟΙΚΙΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΚΣΛ) 1% 

ΜΘΣΡΟΣΘΣΑ 2% 

 

 
ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΠΘΡΕΙΕ 53% 

ΕΜΠΟΡΙΟ 15% 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΣΕΧΝΙΑ 6% 

ΕΤΡΤΣΕΡΟ ΔΘΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ 3% 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ 3% 

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 1% 

ΑΛΛΑ 19% 

 

Μεγάλο ρόλο ςτθν πλθροφόρθςθ των εργαηομζνων διαδραματίηουν οι δυναμικζσ 

ιςτοςελίδεσ τθσ ΓΕΕ, του ΚΕΠΕΑ, του ΙΝΕ και τθσ ΕΕΚΕ, οι οποίεσ εμπλουτίηονται και 

ενθμερϊνονται διαρκϊσ με όλα τα επίκαιρα κζματα και αποτελοφν οδθγό γνϊςθσ 

και διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ. Σαυτόχρονα θ παρουςία μασ ςτα social 

media δίνει τθν δυνατότθτα τθσ άμεςθσ επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ. Ειδικά θ 

ιςτοςελίδα του ΚΕΠΕΑ/ΓΕΕ είχε 345.039 επιςκζψεισ τον μινα Μάρτιο (αφξθςθ 

111% ςυγκριτικά με το αντίςτοιχο μινα του 2019). 

● Ο κόςμοσ απευκφνεται ςτθ ΓΕΕ για να: α) ενθμερωκεί για τισ ςυνκικεσ και τουσ 

όρουσ εργαςίασ του και τι δικαιοφται εξαιτίασ των μζτρων αντιμετϊπιςθσ του 

κορωνοϊοφ, β) για να υποβάλει ερωτιματα ςχετικά με αλλαγζσ ςτουσ όρουσ και τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ του, γ) για να υποβάλει ςυγκεκριμζνεσ καταγγελίεσ για 

εργοδοτικζσ αυκαιρεςίεσ, δ) για να υποβάλει αναφορζσ και καταγγελίεσ για 

απόπειρεσ ι πράξεισ περιοριςμοφ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ, ε) για να υποβάλει 

καταγγελίεσ κερδοςκοπίασ, οι οποίεσ ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ ενζχουν και 

εργαςιακζσ παραβάςεισ. 

● θμαντικό μζροσ των ερωτθμάτων και των καταγγελιών του κόςμου αφορά:  

α) ςε νομοκετικά κενά, κυρίωσ μθ ιςότιμθσ ςυμπερίλθψθσ ςυγκεκριμζνων 

κατθγοριϊν εργαηομζνων ςτα μζτρα άμβλυνςθσ των ςυνεπειϊν ςε βάροσ τουσ από 

τθν απαγόρευςθ ι τθν αναςτολι ι του περιοριςμοφ τθσ εργαςίασ τουσ, β) ςε 



ςφγχυςθ από τθν ζκδοςθ αςαφϊν εγκυκλίων ι τθ μθ ζκδοςθ εγκυκλίων με τισ 

αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τα επιβλθκζντα μζτρα, γ) ςε ςφγχυςθ για τα ιςχφοντα 

φςτερα από δθλϊςεισ αρμοδίων αξιωματοφχων, χωρίσ μετά ν’ ακολουκεί θ 

απαιτοφμενθ νομοκζτθςθ.  

Ενδεικτικά και μόνο αναφζρονται: 

- εργαηόμενοι γονείσ: εξαίρεςθ από τθν άδεια ειδικοφ ςκοποφ γονιϊν που 

εργάηονται ςτον ιδιωτικό τομζα με παιδιά εκτόσ παιδικϊν ςτακμϊν, αναςτολι 

κοινωνικοαςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν και απϊλεια τθσ κάλυψισ τουσ, μθ οφειλόμενθ 

απομάκρυνςθ ςυηφγων/ςυντρόφων εγκφων από τθν εργαςία τουσ, μθ χοριγθςθ 

άδειασ ειδικοφ ςκοποφ εφόςον θ κοινωνικοαςφαλιςτικι παροχι δεν χορθγείται 

από τον ΟΠΕΚΑ. τθν κατθγορία των ερωτθμάτων των εργαηόμενων γονζων 

εντάςςεται και θ αναφορά-καταγγελία αφενόσ για τθ μθ οικονομικι δυνατότθτα 

απόκτθςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, αφετζρου είτε για κακολικι μθ δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ ςτο ίντερνετ ι για αδυναμία κάλυψθσ του κόςτουσ πρόςβαςθσ ςτο 

ίντερνετ για τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία και αντίςτοιχα αιτιματα τθ δωρεάν 

πρόςβαςθ ςτο ίντερνετ και τθ χοριγθςθ δωρεάν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με 

μικτά ειςοδθματικά-κοινωνικά κριτιρια (λόγω τθσ πανδθμίασ) ςε μακθτζσ ι 

ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ εκπαιδευτικϊν μονάδων οποιουδιποτε τφπου και 

οποιαςδιποτε βακμίδασ του Δθμοςίου ι εποπτευομζνων από το Δθμόςιο με 

οποιοδιποτε τρόπο, 

- απώλεια δικαιωμάτων (αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ, μθ καταβολι αμοιβϊν ι 

καταβολι δραματικά μειωμζνων αποδοχϊν) λόγω τθσ μθ ανταπόκριςθσ των 

απαιτιςεων ςυνζχιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ πραγματικζσ 

ςυνκικεσ παροχισ εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν, π.χ ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί, 

εκπαιδευτικοί φροντιςτθρίων και κζντρων ξζνων γλωςςϊν, παράλλθλα με 

φαινόμενα κερδοςκοπίασ, 

- εξαίρεςθ κατθγοριών εργαηομζνων από τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ: 

ςυμβαςιοφχοι ζργου και εργαηόμενοι με εργόςθμο, οικοδόμοι, καλλιτζχνεσ που 

εργάηονται ωσ μουςικοί, dj’s, θχολιπτεσ, μουςικοί παραγωγοί, εργαηόμενοι μζςω 

ΕΠΑ ι εργολάβων ςε εταιρίεσ που ζκλειςαν με κρατικι εντολι  ι πλιττονται ςτθ 

λειτουργία τουσ  (πχ ςε αεροδρόμια και αεροπορικζσ εταιρίεσ) 

- απώλεια δικαιώματοσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ από εργαηόμενουσ ςε 

πολλαπλοφσ εργοδότεσ  με περιςταςιακι ι μθ απαςχόλθςθ,  

- εξαίρεςθ κατθγοριών εγκλωβιςμζνων εργαηομζνων (και πριν τθν πανδθμία) από 

τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ π.χ εργαηόμενοι ςε επίςχεςθ εργαςίασ, 

εργαηόμενοι με πολφμθνεσ οφειλζσ δεδουλευμζνων οι οποίοι δεν μποροφν να 

αξιοποιιςουν τισ διατάξεισ του νόμου για τον απεγκλωβιςμό τουσ λόγω μθ 

διενζργειεσ δικαςτικϊν και διαδικαςτικϊν πράξεων 



- ςφγχυςθ ςε βάροσ των εργαηομζνων ωσ προσ το πραγματικό χρόνο κζςθσ των 

ςυμβάςεων εργαςίασ τουσ ςε αναςτολι ςε ςχζςθ με τθν θμζρα διλωςθσ τθσ 

αναςτολισ ςτο Π ΕΡΓΑΝΘ 

- απώλεια δικαιώματοσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ από εργαηόμενουσ των 

οποίων οι εργοδότεσ δεν δθλϊνουν τθν αναςτολι των ςυμβάςεϊν τουσ: άμεςθ 

χοριγθςθ δυνατότθτασ μονομεροφσ αναγγελίασ από τουσ εργαηόμενουσ αυτοφσ 

(μζςω διαςταυρϊςεων από το ΕΡΓΑΝΘ και το ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ) 

- πολυςχιδείσ «αλχθμείεσ»: α) με τθν αναςτολι των ατομικϊν ςυμβάςεων 

εργαςίασ και τθν επιβολι τθλεργαςίασ για τθν κανονικι (τελικά) παροχι εργαςίασ, 

β) με τθν απαςχόλθςθ τθλεργαηομζνων με ςτακερι υπζρβαςθ του χρόνου εργαςίασ 

και εξαναγκαςμόσ τουσ ςε ετοιμότθτα ςχεδόν όλο το 24ωρο και 7 θμζρεσ τθν 

εβδομάδα, γ) με τθν «ανάκλθςθ» των αδειϊν ειδικοφ ςκοποφ λόγω μθ λειτουργίασ 

των ςχολείων για τον «υπό κανονικζσ ςυνκικεσ» εορταςμό του Πάςχα, δ) με τθν 

απαςχόλθςθ εργαηομζνων οι εργαςιακι ςχζςθ των οποίων τελεί ςε αναςτολι 

- ςυνζχιςθ τθσ αδιλωτθσ απαςχόλθςθσ εργατών γθσ, με ανυπαρξία ελζγχων για 

ιδιαίτερα καταχρθςτικοφσ όρουσ εργαςίασ ταυτόχρονα με τθν επιβολι προςτίμων 

για «παράνομθ μετακίνθςθ» λόγω τθσ ζλλειψθσ εργοδοτικισ βεβαίωςθσ 

- κεώρθςθ «οικογζνειασ» ωσ κοινωνικο-οικονομικισ μονάδασ ςε ό,τι αφορά ςτθ 

μθ υποχρεωτικι ςφμπτωςθ ςε ζνα πρόςωπο (μζλοσ τθσ) των προχποκζςεων λιψθσ 

μιασ παροχισ π.χ. ο ςφηυγοσ που είναι ςε εργαςιακι αναςτολι δεν είναι και ο 

δθλωμζνοσ μιςκωτισ (ενοικιαςτισ) τθσ κατοικίασ τουσ ι ο ςφηυγοσ ανικει ςε 

ευάλωτθ ιατρικά ομάδα, ϊςτε ο άλλοσ ςφηυγοσ να πρζπει να απαλλαγεί νόμιμα από 

τθν εργαςία του 

- ςφγχυςθ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίηουν οι ευπακείσ 

ομάδεσ ι ςφγχυςθ τθσ ιατρικισ ευαλωτότθτασ με ςυγκεκριμζνο και διαπιςτωμζνο 

ποςοςτό αναπθρίασ  για τθν οφειλόμενθ νόμιμθ απαλλαγι των εργαηομζνων αυτϊν 

από τθν εργαςία, εξαναγκαςμόσ εργαηομζνων να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχϊν 

 

Θ ΓΕΕ καλεί όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε ατομικι και ςυλλογικι επαγρφπνθςθ για 

τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, με τθν άμεςθ 

απεφκυνςι τουσ ςτθν πλατφόρμα ΑNTI-COVID-19 τθσ ΓΕΕ, αλλά και τθν άμεςθ 

ενθμζρωςθ των πρωτοβάκμιων ςωματείων, των Εργατικϊν Κζντρων και των 

Ομοςπονδιϊν για τισ εργοδοτικζσ αυκαιρεςίεσ και τα εργαςιακά προβλιματα που 

προκφπτουν. 

Η ΓΕΕ και το οργανωμζνο δθμοκρατικό ςυνδικαλιςτικό Κίνθμα είναι ςε 

εγριγορςθ ςε όλθ τθν επικράτεια για τθν αντιμετώπιςθ των εργοδοτικών και 

καταναλωτικών αυκαιρεςιών: 



1) Θ Πλατφόρμα ΑΝΣΙ-COVID-19 είναι ςε πλιρθ λειτουργία απαντϊντασ με 

κάκε πρόςφορο τρόπο ςτα ερωτιματα των εργαηομζνων. Καλοφμε τουσ 

εργαηόμενουσ να μπαίνουν ςτθ ςελίδα μασ, να ενθμερϊνονται και να ςτζλνουν τα 

ερωτιματά τουσ. 

2) Ηθτοφμε από τουσ εργαηόμενουσ και τισ εργαηόμενεσ να ςυνεχίςουν να 

ςτζλνουν τισ καταγγελίεσ τουσ για τισ εργοδοτικζσ αυκαιρεςίεσ και τισ παραβατικζσ 

επιχειριςεισ.  Θ ΓΕΕ κα ενθμερϊνει άμεςα τισ ελεγκτικζσ αρχζσ αλλά και όλον τον 

κόςμο για τισ πρακτικζσ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Εργαηόμενων 

Καταναλωτϊν Ελλάδασ (ΕΕΚΕ), το καταναλωτικό μασ Κίνθμα. 

3) Ηθτοφμε από τουσ εργαηόμενουσ να ενθμερϊνονται και παρακολουκοφν  τα 

ςτοιχεία τθσ απαςχόλθςισ και τθσ αςφάλιςισ τουσ από τισ αντίςτοιχεσ πλατφόρμεσ 

του ΕΡΓΑΝΘ και του ΕΦΚΑ. 

4) Ηθτοφμε δθμοςιότθτα των ςτοιχείων του ΕΠΕ από τθν υποβολι 

καταγγελιϊν το διάςτθμα επιβολισ των μζτρων ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

5) Ηθτοφμε από το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων να προβεί 

άμεςα ςτθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων αποκατάςταςθσ των νομοκετικϊν ι/και 

ερμθνευτικϊν κενϊν και αςαφειϊν προκειμζνου οι εργαηόμενοι να μθν είναι 

γίνονται βορά ςτθν εργοδοτικι αυκαιρεςία και τθν οικονομικι τουσ εξόντωςθ. 

6) Ηθτοφμε άμεςα μζτρα υποςτιριξθσ του διακζςιμου ειςοδιματοσ και του 

βιοτικοφ επιπζδου του πλθκυςμοφ και ιδιαίτερα μζτρα διαφάνειασ και ελζγχων ςτισ 

τιμζσ των αγακϊν, με ςκοπό τθν προςταςία του βιοτικοφ επιπζδου. 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

 


