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Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2021 

 

ΔΠΗΚΑΗΡΖ ΔΠΔΡΧΣΖΖ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο) 

 

Πξνο ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ 

 

Θέκα: «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε ζηήξημε ηνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπο, ηελ θαηνρύξσζε ησλ εξγαζηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ 
ηνπο δηθαησκάησλ, ηελ επαλαθνξά ησλ πιινγηθώλ 
Γηαπξαγκαηεύζεσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο 
ρώξνπο εξγαζίαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο» 

 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηήξημε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην εηζόδεκα 
ηνπο, ελίζρπζε ηνπο ειέγρνπο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη αληέζηξεςε 
ηελ ηάζε απνξξύζκηζεο ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ πνπ είρε επηβιεζεί 
ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ. Δληζρχζεθε ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, 
εληαηηθνπνηήζεθαλ θαη απζηεξνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
Θεζκνζεηήζεθαλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο «καχξεο» θαη 
απιήξσηεο ππνδεισκέλεο εξγαζίαο. Μεηά ηελ έμνδν απφ ηα κλεκφληα 
επαλέθεξε ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, αχμεζε ηνλ θαηψηαην κηζζφ 
θαηά 11% θαη θαηάξγεζε ηνλ ππνθαηψηαην. Δπεθηάζεθαλ πάλσ απφ 
δεθαπέληε θιαδηθέο ζπκβάζεηο πνπ θάιππηαλ ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηνπο είθνζη 
ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο θαη νδήγεζαλ ζε απμήζεηο κηζζψλ γηα δεθάδεο ρηιηάδεο 
εξγαδφκελνπο. Έιαβε κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγνιαβηθψλ 
εξγαδφκελσλ κε ην Ν. 4554/2018 πνπ πξνέβιεπε ηελ επζχλε θάζε εηαηξείαο 
πνπ ππνγξάθεη κηα ζχκβαζε έξγνπ κε ηνλ εξγνιάβν ή ππεξγνιάβν, ζε 
πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ απνδνρψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ, θαζψο θαη ηπρφλ απνδεκηψζεσλ απφιπζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 
(λφκνο ζπλεπζχλεο). Θέζπηζε ηνλ βάζηκν ιφγν απφιπζεο, φπσο ηζρχεη ζε 
φιε ηελ Δπξψπε, έθαλε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε εηδηθνχο θιάδνπο πνπ ε 
ειαζηηθνπνίεζε θαη ε απζαηξεζία ήηαλ θαλφλαο, φπσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
ζηα ληειίβεξη. Έιαβε κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ σξαξίσλ θαη ηελ πιεξσκή 
ησλ ππεξσξηψλ, πνπ νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηεο ιεγφκελεο απιήξσηεο 
εξγαζίαο. Ζ πνιηηηθή απηή ζπλέβαιε ζηε κεγάιε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαηά 
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10% θαη, ηαπηφρξνλα κεηά απφ δέθα ρξφληα, ππήξμε αχμεζε ηνπ κέζνπ 
κηζζνχ ην 2019 θαηά 4,6%. 

Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ ζε κία πξνεθινγηθή ηεο δέζκεπζε είλαη απόιπηα 
ζπλεπήο «ζηνλ νδνζηξσηήξα ζηα εξγαζηαθά», όπσο ν ίδηνο ν 
θ.Μεηζνηάθεο είρε πξναλαγγείιεη. Ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο πξνρψξεζε 
ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ΔΠΔ κε δξακαηηθά απνηειέζκαηα εμαηηίαο ηεο 
απνπζίαο απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ παλδεκία ηνπ covid 19. 
Καηάξγεζε ηνλ βάζηκν ιφγν απφιπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ εξγνιαβηθψλ εξγαδνκέλσλ. Ννκνζέηεζε ηε δηάιπζε ηνπ 
ζεζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ πξφβιεςε εμαίξεζεο απφ 
ηηο αξρέο ηεο επεθηαζηκφηεηαο θαη ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο επηρεηξήζεσλ 
ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν, θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξνζθπγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαηηεζία, θαη πξνέβιεςε ηε κείσζε ησλ 
πξνζηίκσλ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 
νξίνπ ησλ λφκηκσλ ππεξσξηψλ θαηά 60%.  

Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ αληηκεηώπηζε ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο σο 
επθαηξία αλαδηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη απνξξύζκηζεο ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο. Γελ ζηήξημε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηηο κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο, επέιεμε ηελ επηδφηεζε ηεο αλεξγίαο αληί ηεο ζηήξημεο ηεο 
εξγαζίαο, θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ηξνθνδνηεί ηνλ θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο, 
ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο, ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο.  

Οδήγεζε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία θαη ηε κείσζε 
κηζζνχ (ΤΝ-ΔΡΓΑΗΑ), ζηελ αλαζηνιή ζχκβαζεο κε επίδνκα αλαζηνιήο 
534 επξψ ή ζηελ αλεξγία θαη κε πξφζεκα ηελ παλδεκία έιαβε κηα ζεηξά απφ 
«έθηαθηα κέηξα» πνπ παξαβηάδνπλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαηθαζηζηνχλ 
αδχλαηνπο ηνπο ειέγρνπο, κε πξνθαλή επηδίσμε ηελ κνληκνπνίεζε ηνπο. 

-Θεζπίζηεθε ε ππνρξεσηηθή, ρσξίο ζπκθσλία ηνπ εξγαδνκέλνπ, κεηαθνξά 
πξνζσπηθνχ ζε άιιε επηρείξεζε ηνπ Οκίινπ.  

-Αλεζηάιε ε ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ ησλ αιιαγψλ 
ζρεηηθψλ κε ην σξάξην. Όζν δελ ηζρχεη ε ππνρξέσζε δήισζεο αιιαγψλ νη 
επηζεσξεηέο εξγαζίαο δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ νπζηαζηηθφ έιεγρν γηα ην 
σξάξην θαη λα επηβάιινπλ θπξψζεηο. Ζ ξχζκηζε απηή ππνβαζκίδεη θαη 
αθπξψλεη κεγάιν κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΔ.   

-Πξνβιέθζεθε ε απαζρφιεζε Κπξηαθέο θαη Αξγίεο. 

-Πξνβιέθζεθε ε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο (εηδηθή εθ 
πεξηηξνπήο εξγαζία).  

-Θεζπίζζεθαλ νη απιήξσηεο ππεξσξίεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ηέζεθαλ 
ζε θαξαληίλα.  

-Δπεθηάζεθε ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε κνλνκεξψο απφ ηνλ εξγνδφηε, 
ρσξίο ηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔ φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα. 

-Μεηψζεθε ην Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 
αλαζηνιή εξγαζίαο κε βάζε ππνινγηζκνχ ην επίδνκα αλαζηνιήο θαη φρη ηνλ 
κηζζφ ηνπο. 
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-Γελ πξνβιέθζεθε ε ξχζκηζε ηεο ηειεξγαζίαο, πνπ γεληθεχζεθε ιφγσ ηεο 
παλδεκίαο θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή γηα ην 50% ησλ εξγαδνκέλσλ, κε 
ζπλέπεηα λα εθαξκφδεηαη ρσξίο θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη σξάξηα, ρσξίο ην 
δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ απνζχλδεζε θαη θακία πξφβιεςε γηα ηα 
έμνδα ηνπο.  

-Σν εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη κεησζεί δξακαηηθά, ε αχμεζε ηνπ 
θαηψηαηνπ κηζζνχ αλαβάιιεηαη ζπλερψο, θαζψο θαη ησλ επηδνκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε απηφλ, φπσο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο.  

Σα κεζαία ζηξψκαηα ζπλερψο ράλνπλ ζε εηζνδήκαηα θαη ρηιηάδεο αφξαηνη 
εξγαδφκελνη -ζηνλ πνιηηηζκφ, επνρηθνί, ζηνλ ηνπξηζκφ- έρνπλ πξφβιεκα 
επηβίσζεο ρσξίο θακία ζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο. χκθσλα 
κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat,  νη ρακειφκηζζνη έραζαλ ην 12% ηνπ εηζνδήκαηνο 
ηνπο ζε ζρέζε κε ην 2019, κε ηε ρψξα καο λα θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε 
ρεηξφηεξε ζέζε ζηελ ΔΔ θαη ηελ ηξίηε ρεηξφηεξε, κεηά ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ 
κέηξσλ ζηήξημεο, ζε κείσζε εηζνδήκαηνο! χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ έλαο ζηνπο ηξεηο εξγαδφκελνπο ακείβεηαη κε 
ηνλ θαηψηαην κηζζφ, ην 85% ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ακείβνληαη κε ηνλ 
θαηψηαην κηζζφ κε δπζθνιία κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο βαζηθέο 
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, ελψ ην 31% ησλ 
εξγαδνκέλσλ ακείβεηαη θάησ απφ ηνλ θαηψηαην κηζζφ κε 200 επξψ. 

Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ επέδεημε αλεπάξθεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 
επξσπατθώλ  θνλδπιίσλ. Ζ ρψξα καο έρεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθνχο 
επξσπατθνχο πφξνπο πνπ παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη θαη νη νπνίνη, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε ραιάξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ην 
καμηιάξη αζθαιείαο πνπ εμαζθάιηζε ν ΤΡΗΕΑ, έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα 
πινπνίεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ζηήξημεο ηνπ ΔΤ, ηεο 
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο εξγαζίαο. Αλεπάξθεηα επίζεο επέδεημε ζηε 
δηεθδίθεζε πφξσλ απφ ην λέν Δπξσπατθφ πξφγξακκαSURE γηα ηε ζηήξημε 
ηεο εξγαζίαο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ε Διιάδα ιακβάλεη κφιηο 2,7 δηο επξψ, ελψ 
ε Πνξηνγαιία 5,6 δηο επξψ.  

Ζ αγνξά εξγαζίαο θαηαξξέεη, ην 2020 ήηαλ ε ρεηξόηεξε ρξνληά γηα ηελ 
απαζρόιεζε από ην 2012. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ην Π ΔΡΓΑΝΖ, ην 
δσδεθάκελν Ηαλνπαξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2020 έγηλαλ 844.443 ιηγφηεξεο 
πξνζιήςεηο απφ ην 2019. Σν ηζνδχγην ηνπ 2020 δηακνξθψζεθε ζηηο 93.003 
ζέζεηο εξγαζίαο έλαληη 127.664 ηνπ 2019, κείσζε 34.661 ζέζεσλ εξγαζίαο, 
(141.003 ήηαλ ην 2018). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ ην 64,14% ησλ 
αλέξγσλ είλαη γπλαίθεο, ελψ ρηιηάδεο άλεξγνη είλαη πιένλ αφξαηνη, θαζψο 
έρνπλ νδεγεζεί εθηφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ζηήξημεο. 

Ζ θπβεξλεηηθή απάληεζε είλαη ην πξφγξακκα ησλ 100.000 λέσλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο πνπ ζα πινπνηεζεί ην 2021, ην νπνην ελζαξξχλεη ηηο απνιχζεηο θαη 
ηε δπζκελή κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 
θζελήο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη εθπξφζσπνη ησλ 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ φηη δελ ζα κπνξέζνπλ λα ην 
αμηνπνηήζνπλ, θαζψο ην πξφβιεκα ηνπο είλαη ε αλάγθε άκεζε ελίζρπζεο θαη 
πξφζβαζεο ζηε ξεπζηφηεηα,  θαη έζεζαλ ην εξψηεκα γηαηί δελ ζηεξίδνληαη νη 
ππάξρνπζεο 250.000 ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θηλδπλεχνπλ. 
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ην ζρέδην Πηζζαξίδε νη εξγαδόκελνη θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο 
αληηκεησπίδνληαη σο πξόβιεκα θαη όρη σο παξαγσγηθή δύλακε θαη 
πξνβάιιεηαη σο αλαγθαηόηεηα ε ειαζηηθνπνίεζε θαη απνξξύζκηζε ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ζε ρακειά 
επίπεδα. Αλαθέξεηαη φηη νη άλεξγνη επζχλνληαη γηα ηελ αλεξγία ηνπο επεηδή 
δελ είλαη αξθεηά επέιηθηνη ή ζσζηά θαηεξηηζκέλνη θαη φηη ν ΟΑΔΓ δελ επηηειεί 
ηελ απνζηνιή ηνπ, ελψ αλαγνξεχνληαη ηα ηδησηηθά θέληξα θαηάξηηζεο ζε 
«ππξήλεο κφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο». ηνρνπνηείηαη ην θνηλσληθφ θξάηνο, 
αληί λα ζεσξεζνχλ νη δαπάλεο γηα ηελ πξφλνηα αλαπηπμηαθέο θαη θξίζηκεο, 
απφ θνηλνχ κε ηε ζηήξημε ησλ κηζζψλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο ζε 
πεξίνδν χθεζεο, θαη πξναλαγγέιιεηαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο. Δμάιινπ, ν θ.Μεηζνηάθεο, ζε κηα πεξίνδν δξακαηηθήο κείσζεο 
ησλ εηζνδεκάησλ, έρεη δειψζεη φηη ε εξγαζία ζηελ Διιάδα είλαη «αθξηβή» θαη 
φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ειαζηηθνπνίεζή ηεο, απεπζπλφκελνο ζε 
εξγαδνκέλνπο πνπ βξίζθνληαη είηε ζε αλαζηνιή ζχκβαζεο είηε ζε 
ππνρξεσηηθή κείσζε κηζζνχ θαη εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο. 

Ο λένο Τπνπξγόο Δξγαζίαο θ.Κ.Υαηδεδάθεο κε ηηο δειώζεηο ηνπ θαηά 
ηελ παξαιαβή ηνπ ππνπξγείνπ επηβεβαίσζε σο βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο 
ηνπ αθελόο, ηελ πξνώζεζε ηνπ «εξγαζηαθνύ λνκνζρεδίνπ», ηνπο άμνλεο 
ηνπ νπνίνπ είρε παξνπζηάζεη ν πξνεγνχκελνο Τπνπξγφο Δξγαζίαο 
θ.Γ.Βξνχηζεο, πνπ απνηππψλεη ηελ αληηκεηαξξχζκηζε ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο ζεζκνζεηψληαο ηελ απνξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξσξηψλ θαη 
ηελ απιήξσηε ππεξσξηαθή εξγαζία, ηελ επίζεζε ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 
ειεπζεξίεο θαη ηε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΔΠΔ γηα ηελ επίιπζε ησλ 
ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ ζηνλ ΟΜΔΓ εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη 
αθεηέξνπ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, πνπ πιήηηεη 
ηνλ δεκφζην αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
θαηαξγεί ηελ αιιειεγγχε ησλ γελεψλ, κεηαθέξεη ην βάξνο ζηνπο 
θνξνινγνχκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη θαηαδηθάδεη ηνπο λένπο 
εξγαδφκελνπο ζηελ αζθαιηζηηθή αλαζθάιεηα.  

ε πνιινύο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο , ηδηαίηεξα ζηνλ 
ρξεκαηνπηζησηηθό, έρεη εδξαησζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ην θαζεζηώο 
ησλ ελνηθηαδόκελσλ εξγαδνκέλσλ. Μηα αληηδξαζηηθή δηαδηθαζία πνπ 
δηακνξθψλεη εληφο ηνπ ίδηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη αληηθεηκέλνπ 
εξγαδφκελνπο δηαθνξεηηθψλ απνιαβψλ θαη ζπκθεξφλησλ. Με ηηο εηθνληθέο 
εξγνιαβίεο, νη επηρεηξήζεηο απνθεχγνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπ λφκνπ γηα ην 
δαλεηζκφ πξνζσπηθνχ, ηελ ίζε ακνηβή ηνπ δαλεηδφκελνπ πξνζσπηθνχ κε ην 
ηαθηηθφ θαη ηελ ππνρξέσζε πξφζιεςεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ έκκεζν 
εξγνδφηε κεηά απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 36 κελψλ ζπλερφκελεο εξγαζίαο. 

Αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο 
εξγαζίαο, αλαγλώξηζε ηνπ COVID-19 σο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο. 
Σνπο ηειεπηαίνπο 10 κήλεο, πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία δνθηκάδεηαη απφ ηε λφζν 
COVID-19, νη εξγαδφκελνη, πνπ δελ έρνπλ πιεγεί απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
παλδεκίαο, εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη ζθιεξά, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε 
ιεηηνπξγία θξίζηκσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δσηηθψλ αλαγθψλ 
ηεο θνηλσλίαο. Μέρξη ζήκεξα, ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ αληηκεησπίδεη ηνλ COVID-
19 κφλν σο θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη φρη σο παξάγνληα 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο 
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εξγαδφκελνη θαη εξγαδφκελεο, ελψ παξάιιεια έρεη εξγαιεηνπνηήζεη ηελ 
παλδεκία γηα ηελ θαηαπάηεζε εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

Οη ειιηπείο έιεγρνη, ε αδηαθνξία ησλ εξγνδνηψλ γηα ηηο ειιείςεηο ζε κέηξα θαη 
κέζα πξνζηαζίαο είλαη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηα θξνχζκαηα COVID-19 
ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη ήδε κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ έρεη λνζήζεη ή 
έρεη ράζεη αθφκε θαη ηε δσή ηνπ. Θιηβεξφ παξάδεηγκα νη πεξηνρέο ηεο βφξεηαο 
Διιάδαο θαη ε Γπηηθή Αηηηθή, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πνιιέο βηνκεραληθέο 
κνλάδεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 
ρψξνπο δηαζπνξάο ηεο παλδεκίαο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζχκθσλα κε εγθχθιην 
ηνπ ΔΦΚΑ ν covid 19  δελ ινγίδεηαη σο αζζέλεηα γηα ηνπο αζπκπησκαηηθνχο 
θνξείο ηνπ θνξσλνηνχ, κε απνηέιεζκα φζνη κπαίλνπλ ζε θαξαληίλα 14 
εκεξψλ λα κελ εληάζζνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ ΔΦΚΑ θαη λα θηλδπλεχνπλ λα 
κέλνπλ ρσξίο ακνηβή γηα ηηο κέξεο απηέο. 

Ήδε, απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, πνιιέο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ, αιιά θαη 
ρψξεο εθηφο απηήο, έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη πξνρψξεζαλ ζηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ COVID-19 σο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο παξέρνληαο έλα 
πιαίζην αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. ηε ρψξα καο, κέρξη ζήκεξα, δελ 
θαηαγξάθνληαη θαη δελ δεκνζηνπνηνχληαη επίζεκα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα 
αλαθνξά θαη θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ COVID-19 ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 
νχηε σο εξγαηηθά αηπρήκαηα, νχηε σο επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, παξά ην 
γεγνλφο φηη ήδε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2020 ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε απφ ηε 
EUROSTAT. Δθηφο απφ ηελ πξφζθαηε έθδνζε ηνπ π.δ. 102 (ΦΔΚ 244/Α/7-
12-2020), κε ην νπνίν  ζπκπεξηιήθζεθε ν ηφο SARS-CoV-2 ζηνλ θαηάινγν 
ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ νη εξγαδφκελνη ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, δελ έρεη 
αλαγλσξηζηεί ε λφζνο Covid-19 σο επαγγεικαηηθή αζζέλεηα. 

Τπνβάζκηζε ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3 πκ 
ζα επηθέξεη ην 2021 έλα κεγάιν έιιεηκκα ζηνλ ΟΑΔΓ, ζπλππνινγίδνληαο ηε 
κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2020 θαηά 
0,9 πκ. πγθεθξηκέλα, ε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  
πξνζδηνξίδεηαη ζηα 816 εθαη. επξψ. Αλαθέξεηαη φηη ην πνζφ απηφ ζα 
κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαλέκεηαη ζε 571,2 εθαη. 
επξψ ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ζε 244,8 εθαη. επξψ ζηνλ ΔΦΚΑ. Οη εθηηκήζεηο φκσο 
ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ  θνξέσλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία  ηνπ 
ΟΑΔΓ αλαθέξνπλ φηη ην έιιεηκκα ζα μεπεξάζεη ην 1,2 δηο επξψ.  

Σα πνζά πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ΟΑΔΓ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφο 
κπνξνχλ λα θαιχςνπλ εθ ηνπ λφκνπ κφλν ηα επηδφκαηα αλεξγίαο  (Ν1545/85, 
άξζξν 15 παξ.3). Γελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ  ηελ απψιεηα ησλ εζφδσλ 
απφ ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαξγνχληαη, θαζψο φιεο νη άιιεο δξάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ 
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κφλν απφ ηα έζνδά ηνπ, πνπ είλαη νη αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο. πλεπψο ζα πιεγνχλ ηα  πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, θαηάξηηζεο, 
θαη νη θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ ζε πεξίνδν θνηλσληθήο θξίζεο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ κηα ηζέπε δίδνληαη ειάρηζηα θαη απφ ηελ άιιε 
ηζέπε παίξλνληαη πίζσ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη φζνπο 
πιήηηνληαη απηήλ ηελ επνρή. Απφ ηε κείσζε ησλ εηζθνξψλ θαηά 3 πκ 
θαηαξγνχληαη εληειψο θσδηθνί, φπσο γηα ηελ εηζθνξά εξγαδνκέλσλ γηα 
ζηεγαζηηθή ζπλδξνκή ππέξ ηνπ η. ΟΔΚ, 0.85, κε απνηέιεζκα λα αθπξψλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα άζθεζεο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο ζε κία πεξίνδν πνπ απμάλεη ε 
αζηεγία, ε θηψρεηα θαη ε καδηθή αλεξγία.  

Δπηδίσμε ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε απνδπλάκσζε ηνπ ΟΑΔΓ, ψζηε λα κελ 
ππάξρεη ηζρπξφο δεκφζηνο νξγαληζκφο πνπ εθαξκφδεη πνιηηηθέο γηα ηελ 
απαζρφιεζε, ηελ αλεξγία, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Να 
κεηαηξαπεί ν ΟΑΔΓ, ελφςεη θαη ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο, ζε 
έλαλ νξγαληζκφ κεηαβίβαζεο πηζηψζεσλ ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα γηα ηε 
ζπκβνπιεπηηθή ησλ αλέξγσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Γείγκα ηεο 
«επηηπρεκέλεο πνιηηηθήο» ηεο θπβέξλεζεο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ν 
αδηαθαλήο θαη ζθαλδαιψδεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 
ρεηξίζηεθε ηα voucher ησλ επηζηεκφλσλ. 

Παξάηαζε ηεο ηζρύνο ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. Ζ 
θπβέξλεζε ηεο ΝΓ κε ην λ4635/19 έπιεμε ηνλ ζεζκφ ησλ ζπιινγηθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη κε κε κηα ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο 
αθπξψλεη ηελ εθαξκνγή ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ε 
απαξάδεθηε πξφβιεςε φηη νη λένη εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΖ δελ θαιχπηνληαη απφ 
ζπιινγηθή ζχκβαζε ή θαλνληζκφ εξγαζίαο.  

Δπηβάιιεηαη λα απνθαηαζηαζνχλ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα 
γίλνπλ άκεζεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ελ κέζσ 
παλδεκίαο ζε εληειψο αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο 
θπβέξλεζεο, πνπ ζπλερίδεη λα πξνσζεί αληεξγαηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα 
επηδηψθεη ηελ πεξηζηνιή ησλ εξγαηηθψλ-ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Ηδηαίηεξα πνπ ιφγσ, αιιά θαη κε πξφζρεκα, θαη ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο ηεο 
παλδεκίαο θαη ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ πξνζηαζίαο νη δηαδηθαζίεο 
δηαπξαγκαηεχζεσλ έρνπλ «παγψζεη» κε άκεζν θίλδπλν λα πεξηθνπνχλ 
λφκηκεο απνδνρέο θαη επηδφκαηα, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεξηνξηζκέλν εχξνο 
ηεο κεηελέξγεηαο ησλ φξσλ ηνπο. Με ηελ ιήμε ησλ ηζρπνπζψλ Δ θαη ηελ 
πάξνδν ηεο ηξίκελεο παξάηαζεο ησλ φξσλ ηνπο, αιιά θαη ηελ πάξνδν ηεο 
παξάηαζεο πνπ έρεη δνζεί έσο 30.06.2020 είλαη πιένλ νξαηφο ν θίλδπλνο γηα 
ηε κείσζε κηζζψλ θαη επηδνκάησλ ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. 

Δίλαη αλαγθαία ε παξάηαζε κέρξη ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2021 ή γηα φιν ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηζρχνο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ, αλ απηά παξαηαζνχλ θαη κεηά ηελ 
εκεξνκελία απηή, ε ηζρχο φισλ ησλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ (ζπιινγηθψλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ) θάζε είδνπο, ησλ νπνίσλ ε 
δηάξθεηα ηζρχνο ή ε λνκνζεηηθή παξάηαζε ησλ φξσλ ηνπο έιεμε ή ζα ιήμεη 
πξηλ ηελ 30ή Ηνπλίνπ  2021. Μεηά ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2021 ή κεηά ηε ιήμε ησλ 
έθηαθησλ κέηξσλ ζα αξρίζεη ε εθ ηνπ λφκνπ παξάηαζε ηζρχνο ησλ 
θαλνληζηηθψλ φξσλ ησλ παξαπάλσ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ (άξζξν 9 παξ. 6 
ηνπ λ. 1876/1990 θαη άξζξν 2 παξ. 4 ηεο ΠΤ 6/2012).  

Δξγάηεο Γεο. Όπσο απνδείρηεθε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο δελ ειήθζεζαλ 
απφ ηελ θπβέξλεζε κέηξα γηα ηελ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ ίδησλ ησλ 
εξγαηψλ γεο, αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ηπρφλ δηαζπνξάο ηεο λφζνπ 
covid-19 ζηελ θνηλφηεηα. Απφςεηο ζηειερψλ ηεο θπβέξλεζεο πνπ ζεκεηψλνπλ 
φηη πξέπεη λα έξρνληαη εκβνιηαζκέλνη απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο εξγάηεο 
απφ ηελ αιινδαπή κφλν ζπζρέηηζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ 
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θαη παξαγσγηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο δελ έρνπλ θαη απιά πξνζπαζνχλ λα 
κεηαηνπίζνπλ ηε ζπδήηεζε ζε ζπληεξεηηθή θαηεχζπλζε. 

Με δεδνκέλε ηελ πνιιαπιή πγεηνλνκηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
θξίζε, ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ηα 
πξνβιήκαηα θαη ηελ επηζθάιεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδόκελνη, ηε 
κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο, ηελ επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα ηνπο, θαη ηηο 
αξλεηηθέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, 

Δπεξσηάηαη ν Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ: 

1. Θα επηκείλεη ζηελ νηθνλνκηθά αδηέμνδε θαη αληηθνηλσληθή απνξξχζκηζε 
θαη ειαζηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ θαηάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ 
θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ; 

2. Θα επηκείλεη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 
παξαγλσξίδνληαο ηηο δεκνζηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο; Πφζν 
ζα θνζηίζεη θαη πσο ζα θαιπθζεί δεκνζηνλνκηθά ε αζθαιηζηηθή 
αληηκεηαξξχζκηζε, απφ ηελ νπνία ζα σθειεζνχλ νη ιίγνη, θαη ηα 
αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, εηο βάξνο ησλ πνιιψλ, ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ λέσλ;   

3. Πξνηίζεηαη θαη κε πνηνλ ηξφπν λα εληζρχζεη ην ΔΠΔ θαη ηνπο ειέγρνπο 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη λα αλαγλσξίζεη ηε ινίκσμε COVID-19 σο 
επαγγεικαηηθή αζζέλεηα;  

 
4. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ζηελ 

πξάμε θαη πιήξσο ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγνιαβηθψλ 
εξγαδφκελσλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο 
αλάγθεο ησλ έκκεζσλ εξγνδνηψλ ηνπο; 

 
5. Πξνηίζεηαη λα ζεζπίζεη άκεζα πιαίζην θαλφλσλ πνπ λα δηέπνπλ ηελ 

ηειεξγαζία θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ; 
 

6. Πφηε ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλαγθαία αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, 
θαζψο απνδείρηεθε φηη ε ζέζε ηεο ΝΓ γηα δηπιάζηά ζεηηθή κεηαβνιή ζε 
ζρέζε κε ην ΑΔΠ θαη δελ εθαξκφζηεθε ην 2020, αιιά θαη κπνξεί λα 
θαζειψζεη ηα εξγαηηθά εηζνδήκαηα ζε πεξηφδνπο ζηαζηκφηεηαο θαη 
χθεζεο; 

7. ε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνβεί ψζηε λα παξαηαζνχλ, γηα φιν ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ ζεζπίδνληαη πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηελ νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, νη Δ 
(πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο) θάζε 
είδνπο  ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα ηζρχνο ή ε λνκνζεηηθή παξάηαζε ησλ 
φξσλ ηνπο έιεμε ή ζα ιήμεη ηνπο επφκελνπο κήλεο;  

8. ε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνβεί ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ κε νξηδφληην 
ηξφπν νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ πεξίνδν ηεο 
παλδεκίαο αιιά θαη λα εληζρχζεη ε Πνιηηεία εηδηθά ηηο κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα απηφ ηνλ ζθνπφ; 
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9. ε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνβεί γηα ηε κεγαιχηεξε ελίζρπζε κέζα απφ ην 
πξφγξακκα SURE πνπ λα αληηζηνηρεί ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο ζηε ρψξα καο; 

 
10. Πνηα κέηξα ζα ιάβεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηε ζηήξημε 

ηεο απαζρφιεζεο, ηδίσο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ, ησλ γπλαηθψλ θαη 
ησλ λέσλ; 

 
11. Θα ζεζκνζεηήζεη ηελ αλαπιήξσζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηηο 

ρακέλεο εηζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε ηξχπα ζηα έζνδά ηνπ 
θαη ζα εληζρχζεηηελ ιεηηνπξγία ηνπ ή ζα 

12. ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή ππνβάζκηζεο κεηψλνληαο ηνλ φγθν εξγαζηψλ 
ηνπ ππέξ ησλ ηδησηψλ κε πξνγξάκκαηα ηχπνπ «θφηιΔιηθίθνπ»; Πνην 
είλαη ηειηθά ην ζρέδηφ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ ΟΑΔΓ ζε κία πεξίνδν 
δξακαηηθήο αχμεζεο ηεο  αλεξγίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ; 

 
13. Θα επαλαιάβεη ηελ πξφζθιεζε γηα Κνηλσθειή εξγαζία  κε δηθαηνχρνπο 

δήκνπο, θνξείο απηνδηνίθεζεο θαη ην 2021 θαζψο ζχκθσλα κε 
δεκνζηεχκαηα ε δηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΓ αλαθνίλσζε ην πάγσκα απηψλ 
ησλ πξνζθιήζεσλ πνπ αθνξνχλ άλσ ησλ 36.000 ζπκπνιηηψλ καο; 

 
14. Θα πξνρσξήζεη ζηελ έληαμε θιάδσλ ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά 

Δπαγγέικαηα (ελδεηθηηθά πγεηνλνκηθνί ζην ΔΤ, ηαρπδηαλνκείο θ.α.) 
πνπ εηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο παλδεκίαο απνδείρηεθε φηη πξέπεη λα 
πεξηιεθζνχλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία; 

 
15. Θα πξνρσξήζεη ζηε ζεζκνζέηεζε πξνγξάκκαηνο επηδνηνχκελεο 

εξγαζίαο θαη επηκφξθσζεο κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ γηα δεθάδεο ρηιηάδεο 
άλεξγνπο πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
ζηηο νκάδεο πςεινχ θαη ελδηάκεζνπ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ ψζηε λα 
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα κε ηα πην απζηεξά πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια ή θαη 
απνθιεηζηηθά εμ απνζηάζεσο; 

 
16. Πνηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία αιιά 

θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ζα 
ιάβεηε γηα ηνπο εξγάηεο γεο πνπ ζα έξζνπλ ζηε ρψξα καο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ θαη πνηα κέηξα ιακβάλεηαη γηα 
απηνχο πνπ ήδε εξγάδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν εδψ (ζρεδηαζκφ κε ην 
Τπνπξγείν Τγείαο γηα δηελέξγεηα αλά ηαθηηθά δηαζηήκαηα δσξεάλ ηεζη 
απφ ΚΟΜΤ θ.α.); 

 

 

Οη επεξσηώληεο Βνπιεπηέο 

Ξελνγηαλλαθνπνύινπ Μαξηιίδα  

Φσηίνπ Θεαλώ 

θνπξιέηεο Πάλνο 
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Γεξνβαζίιε Όιγα 

Αβξακάθεο Λεπηέξεο 

Αζαλαζίνπ Νάζνο 

Αλαγλσζηνπνύινπ ία 

Απνζηόινπ Βαγγέιεο 

Απγέξε Γώξα 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο – Υξήζηνο 

Αρηζηόγινπ Έθε 

Βαγελά Άλλα 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Γηαλλνύιεο Υξήζηνο 

Γθαξά Αλαζηαζία 

Γξίηζαο Θνδσξήο 

Διεπζεξηάδνπ νπιηάλα 

Εαραξηάδεο Κώζηαο 

Ζγνπκελίδεο Νίθνο 

Θξαςαληώηεο Μαλόιεο 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζεο 

Καξαζαξιίδνπ Φξόζσ 

Καζηκάηε Νίλα 

Καθαληάξε Υαξά 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο 

Λάππαο πύξνο 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μακνπιάθεο Υάξεο 

Μάξθνπ Κώζηαο 

Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μνπδάιαο Γηάλλεο 

Μπάξθαο Κώζηαο 

Ννηνπνύινπ Καηεξίλα 

Παπαδόπνπινο άθεο 

Παπαειηνύ Γηώξγνο 
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Παπαλάηζηνπ Καηεξίλα 

Παππάο Νίθνο 

Πέξθα Θενπίζηε (Πέηε) 

Πνιάθεο Παύινο 

Πνύινπ Γηώηα 

Ραγθνύζεο Γηάλλεο 

αληνξηληόο Νεθηάξηνο 

αξαθηώηεο Γηάλλεο 

θνύθαΜπέηηπ 

πίξηδεο Υξήζηνο 

πξκαιέληνο Νίθνο 

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

Σδαλαθόπνπινο Γεκήηξεο 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

Φάκειινο σθξάηεο 

Φίιεο Νίθνο 

Υαξίηνπ Γεκήηξεο 

Υαξίηζεο Αιέμεο 

Υαηδεγηαλλάθεο Μίιηνο 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 

Φπρνγηόο Γηώξγνο 


