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20η   Συνδιάσκεψη ECTUN 

23 και 24 Φεβρουαρίου 2021 

 

«Η εργασιακή ανάκαμψη  από την πανδημία και οι εξελίξεις στις 

Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες» 

 

Χαιρετισμός Κώστα Κουλούρη 

Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ  

Καλημέρα σε όλους, 

  

Η 20η Συνδιάσκεψη του Δικτύου των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 

λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και όλο τον 

κόσμο, καθώς βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση που προκαλεί 

μία ανάλογη οικονομική.  

Καθ’ όλη την  διάρκεια της πανδημίας οι εργαζόμενοι βρίσκονται στη πρώτη 

γραμμή της μάχης στα νοσοκομεία, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα γηροκομεία, τις  

διάφορες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στο να κρατηθεί ζωντανή η κοινωνία και η 

οικονομία.  

Παράλληλα, εκατομμύρια εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες βιοπορισμού  

που προκαλούνται από τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.  

Η πανδημία  έχει μεταβάλει το εργασιακό τοπίο και στη χώρα μας.  

Σε  πρόσφατη μεγάλη  έρευνα  (20/01/2021) για  τον ιδιωτικό τομέα κατά την 

περίοδο της πανδημίας που έγινε από τα συνδικάτα,  αποτυπώνεται  με ξεκάθαρο 

τρόπο η  ένταση του κλίματος της οικονομικής και εργασιακής ανασφάλειας και 

επισφάλειας, καθώς  και ο αυξανόμενος προβληματισμός των εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα για τις αλλαγές που φέρνει η περίοδος της πανδημίας σε σχέση 

με τις αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματά τους. 

Σύμφωνα με αυτήν, το 56% των εργαζομένων αναφέρει ότι μειώθηκαν τα 

εισοδήματά τους κατά την διάρκεια της πανδημίας. Μειώσεις που για το 22% των 

εργαζομένων σημαίνουν απώλειες πάνω από 31%, ενώ για το 14%  σημαίνουν 

απώλειες από 21-31%.  
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Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται να αξιολογούν αρνητικά την ταχεία 

ανάπτυξη της τηλεργασίας σε σχέση με την επαγγελματική τους εξέλιξη, την 

εξέλιξη της αμοιβής τους,  τις ώρες εργασίας τους, τα εργασιακά δικαιώματά 

τους, την προσωπική ζωή τους, καθώς και την ψυχική τους ισορροπία. 

Σημειωτέον ότι ένα 40% των εργαζομένων δηλώνουν ότι έχουν εργαστεί με 

τηλεργασία στην διάρκεια της πανδημίας.   

Στο ΕΚΑ  από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε την πανδημία με αίσθημα 

ευθύνης στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας και σε αυτή την 

συγκυρία προέχει έναντι όλων η Δημόσια Υγεία και το κοινωνικό συμφέρον. Με 

διαβήματα και άλλες πρωτοβουλίες διακηρύξαμε ότι η υγειονομική κρίση δεν 

μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για εισαγωγή ρυθμίσεων που ακυρώνουν το 

εργατικό δίκαιο και καταδικάζουν στην ανεργία ένα μεγάλο τμήμα του 

εργατικού δυναμικού της χώρας.   

Για τον λόγο αυτό αναδεικνύουμε συνεχώς την ανάγκη πάταξης της 

παραβατικότητας στην αγορά εργασίας  που αφορά στην αδήλωτη εργασία, την 

ανασφάλιστη εργασία, την  ψευδο-τηλεργασία, τις διάφορες καταχρήσεις  και 

παραβιάσεις του εργατικού δικαίου και διεκδικούμε μεταξύ άλλων την ενίσχυση 

των ανεξάρτητων συλλογικών διαπραγματεύσεων και τον εμπλουτισμό τους με τα 

νέα θέματα που ανακύπτουν λόγω της ευρείας ψηφιοποίησης.  

 

Από τη Συνδιάσκεψη περιμένουμε να ακούσουμε το πώς έχουν τα πράγματα και 

στις άλλες Πρωτεύουσες και να εξετάσουμε τις πιθανές κοινές δράσεις μας για 

το επόμενο διάστημα.  

 

Καλή επιτυχία στη Συνδιάσκεψή μας,  

 

Σας ευχαριστώ! 


