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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 173  24/09/2020 

           Συνέντευξη του Προέδρου του Δ/Σ του Σωματείου 

μας Στάθη Χαρίτου στον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

PARAPOLITIKA FM 90,1  στις 21/9/2020 και στο Δημοτικό 

Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100  στις 22/09/2020 

σχετικά με το φλέγον θέμα της Τηλεργασίας 
   

  Με αφορμή την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ο Πρόεδρος του 

Σωματείου μας Στάθης Χαρίτος , μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 Fm στην 

εκπομπή “Ζούμε Αληθινά” και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαγτζόγλου καθώς και στο 
Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 στο Ενημερωτικό Magazino και στις 

δημοσιογράφους Μαρτίδου Αλεξάνδρα και Ξανθοπούλου Σοφία   για τις εξελίξεις στον 

χώρο της Τηλεργασίας και για μια νέα εποχή που ανατέλλει για Εργοδότες και 
Εργαζόμενους.  Ο Σ. Χαρίτος έχει αναφερθεί εκτενώς στο θέμα της Τηλεργασίας με 

σχετικό άρθρο του  στην  οικονομική ιστοσελίδα Banking News και την ανάγκη άμεσης 

ρύθμισης της για εργαζόμενους-εργοδότες σε άρθρο του στις 6/7/2020 αλλά και μέσα 
από σχετικές ανακοινώσεις του Συλλόγου είχε άμεσα κινηθεί προς την ενημέρωση των 

συναδέλφων σ’ αυτό το κρίσιμο θέμα (Ανακ. Νο 170 27/08/2020 – Οι «γκρίζες» ζώνες 

της Τηλεργασίας και η αναζήτηση ρύθμισης τους , Ανακ. Union 168 / 06-08-2020 / 

Τηλεργασία – Επανάληψη Οδηγιών Union, Ανακ. Νο 163 08-07-2020 Ανοίγουμε το ˝ 
φάκελο ˝ Τηλεργασία, Ανακ. Νο 153 / 6-5-2020 – ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΑΔΕΙΑ 

ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ,). 

 
Ακολουθούν απομαγνητοφωνημένες οι συνεντεύξεις:  

 

Συνέντευξη στον Ρ/Σ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 
 

 

 Δημοσιογράφος:  Καλημέρα τι κάνετε καλή εβδομάδα  

 

  Σ.Χ: Καλημέρα καλή εβδομάδα  

 

Δημοσιογράφος: Έχουμε ποσοστό νομίζω 40% (για την τηλεργασία) . Τι σημαίνει αυτό 

πρακτικά για αυτούς που μας ακούνε από τον ιδιωτικό τομέα , για εργοδότες και για  

εργαζόμενους. Να το βάλουμε κάτω αναλυτικά. 

 

Σ.Χ : Κοιτάξτε η τηλεργασία ουσιαστικά είναι  καινούργια μορφή ελαστικής 

απασχόλησης που καθιερώθηκε στη χώρα μας με το νόμο 3846 του 2010 .Αλλά όμως 

είχε πρωτοπορήσει η ΓΣΕΕ στο ζήτημα αυτό με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας το 2006 2007. Η πανδημία και ο  Κορωναϊός μας έφερε σε μία καινούργια 

πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι απέκτησαν τη δυνατότητα της 

απασχόλησης κατ ‘ οίκον  με ηλεκτρονικά μέσα που σε γενικές γραμμές είναι ο 
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συνοπτικός ορισμός της τηλεργασίας. Αυτό διαφύλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

απασχόληση για τους εργαζόμενους  αλλά και  τις επιχειρήσεις από τη συνέχεια της 

λειτουργίας τους. Πλέον με την παράταση  ουσιαστικά της τηλεργασίας και σε 

ποσοστό 40%  έχουμε για λόγους Κορωναϊού ένα ακόμα  ανάχωμα διάδοσης του ιού 

αλλά παράλληλα έχουμε άτυπα προχωρήσει σε μία νέα ευέλικτη μορφή απασχόλησης 

η οποία θέλει προσοχή και οριοθέτηση. 

 

Δημοσιογράφος: Επειδή μιλάμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

με αφορμή τις τελευταίες αποφάσεις για τα οριζόντια μέτρα  στην Αττική  που θα 

ισχύει αυτό , σας ανησυχεί κάτι για το μέλλον; 

 

Σ.Χ : Εύλογα υπάρχουν ανησυχίες διότι σίγουρα θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός θα 

προχωρήσει στο μέλλον και θα είναι ανεξάρτητος από τις υγειονομικές συνθήκες που 

διανύουμε  σήμερα και βλέπω και μία τάση από την εργοδοτική πλευρά να τους αρέσει 

σαν σύστημα γιατί δημιουργεί ένα πλέγμα οικονομιών κλίμακας και μείωσης του 

λειτουργικού κόστους. Από την πλευρά βέβαια των εργαζομένων  χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή γιατί δεν έχουμε μεγάλη πείρα δεν έχουμε διανύσει μεγάλο χρονικό διάστημα 

για να ξέρουμε επακριβώς τις αντιδράσεις και τις επιδράσεις αυτού του θεσμού στην 

καθημερινότητα και στην ψυχολογία των εργαζομένων ,αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί 

ολοκληρωτικά και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό το 

πλαίσιο. Έχουμε ένα νομικό βέβαια οπλοστάσιο ,σε γενικές γραμμές,  που μας λέει τι 

πρέπει ο εργαζόμενος να προσέχει και τι αποτελεί υποχρέωση  του εργοδότη,  είναι το 

Προεδρικό διάταγμα 156 του 1994 που προβλέπει το δικαίωμα της ενημέρωσης του 

εργαζόμενου σε όλο αυτό το φάσμα αλλά πρέπει να αποτυπωθούν αυτά και στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του θεσμού. Νομίζω ότι το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας 

ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες να φέρει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει και 

ειδικότερα τα θέματα της τηλεργασίας. 

 

Δημοσιογράφος: Μάλιστα, να δούμε πως θα εξελιχθεί και αυτό και είμαστε εδώ για 

να τα συζητήσουμε. Μου κάνει εντύπωση πάντως που η ΓΣΕΕ έχει άνθρωπο ειδικό 

που ασχολείται με αυτό , με την Τηλεργασία. Αυτό συνέβη πριν από τον Κορωναϊό για 

να καταλάβουμε; 

 

Σ.Χ : Να σας πως κε Γιατζόγλου , δεν έχω ειδικότητα στο θέμα  απλώς ασχολήθηκα 

γιατί  είναι ένα θέμα που αφορά, κατά κύριο λόγο, το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι ένα 

θέμα που πρώτη η ΓΣΕΕ ,όπως σας είπα ,με εθνική συλλογική σύμβαση  εργασίας  το 

2006 το είχε φέρει στην επικαιρότητα αλλά είναι ένα θέμα που μπορεί να αλλάξει  

άρδην τη ζωή όλων των εργαζομένων και την καθημερινότητα τους. Αντιλαμβάνεστε 

πόσα επαγγέλματα μπορούν να αντικατασταθούν από το θέμα αυτό της τηλεργασίας 

και πως μπορεί να επηρεαστεί  όχι μόνο η ζωή του συγκεκριμένου εργαζομένου, το 

κοινωνικό του περιβάλλον ,το οικογενειακό του περιβάλλον . Είναι ένα θέμα που 

νομίζω ότι   ένα παρατηρητήριο  απασχόλησης από εδώ και στο εξής θα μας έδινε 

χρήσιμα συμπεράσματα έτσι ώστε να δοθεί μια διέξοδος  που να δίνει λύση στο 

υγειονομικό πρόβλημα και στο μέλλον να μην γίνει καταχρηστική  άσκηση αυτής της 

δυνατότητας 

 

Δημοσιογράφος : Σας ευχαριστώ πολύ καλημέρα σας. 
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Συνέντευξη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FM 100 

  Δημοσιογράφος: Θέλουμε να μας πείτε τα πλεονεκτήματα της 

τηλεργασίας αλλά και εάν υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι γύρω από αυτή. 

 

Σ.Χ:  Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το φαινόμενο θα το παρακολουθήσουμε τώρα στην εξέλιξή 

του.  Είναι πρόσφατο σχετικά για την ελληνική αγορά εργασίας και η δική μας πρόταση 

, και η δική μου προσωπικά , είναι να γίνει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης για να 

δούμε το θεσμό πόσο προχωράει. 

Από τα πρώτα συμπεράσματα μπορούμε να πούμε , στα καλά στοιχεία για τον 

εργαζόμενο , είναι η μείωση του κόστους μετακίνησης . Το δεύτερο είναι νέες ευκαιρίες 

για εργασία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των αποστάσεων ,το που δηλαδή είναι το 

σπίτι σου και που είναι η εργασία. Το τρίτο είναι , υπό προϋποθέσεις, μια καλύτερη 

ισορροπία εργασίας και οικογενειακής ζωής, και βέβαια ο εργαζόμενος έχει ας πούμε 

και μια διευθέτηση του προσωπικού του χρόνου καλύτερη , μπορεί να αποδώσει και 

κάποια πράγματα παραπάνω στην οικογένειά του. Το τέταρτο είναι ένα ευέλικτο ωράριο 

εργασίας το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί με τους ρυθμούς του εργαζόμενου . Το 

πέμπτο είναι ότι ανοίγονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για νέες μορφές εργασίας και 

για νέους εργαζόμενους που μπορούν να μειώσουν την ανεργία . Το έκτο είναι ότι 

προσφέρονται κάποιες ευκαιρίες σε άτομα που μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα από την 

αγορά εργασίας, μιλάω τώρα για άτομα που είχαν ενδεχομένως κινητικά προβλήματα , 

είχαν κάποιες αναπηρίες , είχαν το βάρος μιας οικογένειας μονογονεϊκής , αυτά τα 

άτομα μπορούν τώρα να τηλεργαστούν ενώ πρώτα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε 

και μια άλλη διάσταση υπέρ του εργαζόμενου ότι μπορούν να δημιουργηθούν και 

κάποιες νέες επιχειρήσεις με βάση την επιχειρηματικότητα της εργασίας .  

 Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν , αν μου επιτρέπετε να σας πω , πλεονεκτήματα, μεγάλα 

και σοβαρά για τον εργοδότη.  

 

Δημοσιογράφος: Αυτό θα ρωτούσαμε και στη συνέχεια κύριε Χαρίτο. Ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις του εργοδότη και ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα.  

 

Σ.Χ: Κοιτάξτε , το βασικό πλεονέκτημα για τον εργοδότη είναι  η μείωση του κόστους. Η 

εξοικονόμηση προκύπτει  από την μείωση τους κόστους υπηρεσιών, από την μείωση 

των απαιτούμενων χώρων που νοικιάζει η εταιρία , από την μείωση του προσωπικού και 

του λειτουργικού εξόδου, το άλλο το όφελος της εταιρίας είναι ότι αυξάνεται η 

παραγωγικότητα των εργαζομένων και δεν καταναλώνεται χρόνος για την μεταφορά 

τους στο γραφείο και δεν αποσπούνται από το περιβάλλον του γραφείου που όλη αυτή 

η κινητικότητα δείχνει  ότι υπάρχει μια μείωση της παραγωγικότητας  από 10% έως 40%. 

Επίσης η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άτομα τα οποία μέχρι πρότινος ήταν 

χαμηλής υποκίνησης , ένα άλλο στοιχείο είναι η διατήρηση από τον εργοδότη των 

δεξιοτήτων της εργασίας εκεί που σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος , λόγω 

αλλαγής τόπου διαμονής, επηρεάζεται και επηρεάζεται η παραγωγικότητά του , τώρα 

ξεφεύγοντας από αυτό το άγχος της απόστασης , μπορεί να αποδώσει πιο πολύ. Ένα 

άλλο σημείο είναι η ευελιξία των επιχειρήσεων και για αυτό η τηλεργασία ανήκει στις 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης , και ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να το μετράμε 

στην εποχή μας και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα που είμαστε εμείς 
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αλλά και στην Θεσσαλονίκη είναι ότι οι εταιρίες είναι ανεπηρέαστες από τις εξωτερικές 

της εταιρίας διαταραχές όπως είναι οι απεργίες στα μέσα μεταφοράς, οι κακές καιρικές 

συνθήκες , οι φυσικές καταστροφές κτλ , όλα αυτά δηλαδή που εμποδίζουν τη 

μετακίνηση στο τόπο εργασίας . 

 

Δημοσιογράφος: Εξασφαλίζει την παραγωγικότητα κατά κάποιο τρόπο. Αν μου 

επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση που έχω κατά νου , στο κομμάτι της ευέλικτης 

εργασίας η τηλεργασία αφήνει κατά κάποιο τρόπο ακάλυπτο τον εργαζόμενο με την 

έννοια ότι αφού είναι στο σπίτι του, όση ώρα θέλει μπορεί να τον εκμεταλλεύεται ο 

εργοδότης τον εργαζόμενο , να τον χρησιμοποιήσει όσες ώρες θέλει; Υπάρχει και αυτή 

η ευελιξία, υπάρχει κάποιο πλαίσιο διασφάλισης του ωραρίου του εργαζόμενου; 

 

Σ.Χ: Υπάρχει πλαίσιο που κατά την γνώμη μου μπορεί να είναι παλιό αλλά είναι πολύ 

προοδευτικό και έχει σημαντικές ρήτρες προστασίας για τον εργαζόμενο. Είναι η Εθνική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ του 2006-2007 , το Προεδρικό Διάταγμα 156/94 

το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εργασίας και έμμεσης παροχής υπηρεσιών  

και ο νόμος ο 3846 του 2010 που εισαγάγει ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία η οποία 

καλύπτει τον εργαζόμενο. Που καλύπτει τον εργαζόμενο. Πρώτον ο εργοδότης πρέπει 

να περιγράψει την εκτελεστέα εργασία των τηλεργαζόμενων , πρέπει να του περιγράψει 

τα καθήκοντά του, πρέπει να του περιγράψει τον τρόπο αμοιβής της εργασίας και τον 

υπολογισμό της, πρέπει να του περιγράψει τον τρόπο μέτρησης του χρόνου της 

εργασίας , πρέπει να του περιγράψει το ποσό της αποκατάστασης του κόστους που 

προκαλείται από τη χρήση της τηλεπικοινωνίας , του εξοπλισμού, της βλάβης των 

συσκευών, και επιπλέον πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια το καθεστώς της 

τηλετοιμότητας τα όρια δηλαδή μέσα στα οποία εφαρμόζεται  η τηλετοιμότητα και η 

διάρκειά της . Όλα αυτά ο εργαζόμενος μπορεί να τα αποδεχτεί με γραπτή συμφωνία 

που θα γίνει με τον εργοδότη, η οποία όμως έχει ένα διάστημα που μπορεί να την 

αναιρέσει μετά από τρεις μήνες και μέσα σε οχτώ ημέρες  από τότε που θα πάρει τη 

σχετική εντολή.  Άραγε αυτό προασπίζει τα συμφέροντα του εργαζομένου και κυρίως ο 

οικιοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας  ο οποίος είναι θεμελιωμένος στο δίκαιο που 

είπαμε και για αυτό χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη και μάλιστα γραπτώς του 

εργαζόμενου. 

Τώρα αν θέλετε να σας πω κάποια πράγματα που είναι ακάλυπτος και χρειάζεται η 

πολιτεία και νομίζω θα το κάνει τις προσεχείς ημέρες , θα παρέμβει… 

 

Δημοσιογράφος: Ναι να τα πούμε κύριε Χαρίτο όπως και ένα ερώτημα  που δεχόμαστε 

και σήμερα και τις τελευταίες ημέρες, μπορεί μονομερώς ο εργοδότης να επιβάλει την 

εφαρμογή της τηλεργασίας ρωτάνε οι ακροατές μας; 

 

Σ.Χ: Όχι , δεν μπορεί μονομερώς , αυτό εξηγήσαμε, μονομερώς επιβάλλεται τώρα λόγω 

των συνθηκών της πανδημίας με τον Κορωναϊό. Και για αυτό βγαίνουν οι ΚΥΑ οι 

λεγόμενες που ορίζουν την υποχρεωτική εφαρμογή και μάλιστα σε ποσοστό 40% στον 

ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Όταν ξεπεράσουμε τα θέματα της ανώτερης βίας  και της 

πανδημίας , το καθεστώς της τηλεργασίας είναι σε αμοιβαία συμφωνία εργοδότη και 

εργαζόμενου , είναι οικιοθελής . 

 

Δημοσιογράφος: Τώρα να επανέλθουμε σ’ αυτό που θέλατε να συμπληρώσετε όσον 

αφορά για το πόσο ακάλυπτος μένει . 
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Σ.Χ: Υπάρχουν τα εξής ερωτήματα. Πως προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των 

τηλεργαζόμενων: Εδώ είναι ένα θέμα, με την τηλεργασία στο σπίτι υπάρχει ένας 

κίνδυνος διατάραξης της ομαλότητας της καθημερινής ζωής του εργαζόμενου μέσα 

στο σπίτι του. Είναι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του μισθωτού και κατά πόσο αυτό 

μπορεί να εφαρμοστεί από την απαίτηση του εργοδότη για την διεξαγωγή της 

εργασίας. Το δεύτερο είναι πως προστατεύεται η υγεία του εργαζόμενου. Γιατί 

ενδεχομένως να έχουμε και νομίζω είχαμε στην Ελλάδα μια δύο περιπτώσεις εργατικού 

ατυχήματος μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας. Είναι πολύ δύσκολη η 

διακρίβωση αν ήταν εργατικό ατύχημα ή ήταν εργατική ασθένεια και εάν εκεί υπάρχει 

ευθύνη του εργοδότη. Το άλλο ζήτημα είναι πως ο τηλεργαζόμενος θα είναι κάτω από 

την προστατευτική , σε εισαγωγικά, ομπρέλα των συνδικαλιστικών του εκπροσώπων. 

Που θα βρούμε εμείς ποιος εργάζεται και πως θα μπορέσουμε να έρθουμε σε 

επικοινωνία μαζί του. Και το άλλο ποιο σημαντικό είναι πως θα είναι κάτω από την 

ομπρέλα του ελέγχου της επιθεώρησης εργασίας που σε ένα μαζικό χώρο δουλειάς σε 

μια επιχείρηση τα ελεγκτικά όργανα του κράτους του Υπουργείου Εργασίας μπορούν να 

κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά του. Πως θα γίνει τώρα όταν αυτός είναι μόνος του 

στο σπίτι, και θα πρέπει μόνος του να καταγγείλει την παράβαση της εργατικής 

νομοθεσίας παίρνοντας όλο αυτό το βάρος από αυτή την ενέργεια; 

 

Δημοσιογράφος: Κε Χαρίτο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε, ήταν 

πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη.  

 

…με την τηλεργασία στο σπίτι υπάρχει ένας κίνδυνος 

διατάραξης της ομαλότητας της καθημερινής ζωής του 

εργαζόμενου μέσα στο σπίτι του 

 

…έχουμε άτυπα προχωρήσει σε μία νέα ευέλικτη μορφή 

απασχόλησης η οποία θέλει προσοχή και οριοθέτηση 

                                                                    

                                          

Στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.unioneurobank.gr μπορείτε να 

ακούσετε ηχογραφημένες τις συνεντεύξεις 

                                                 

                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του UnionEurobank 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος           Γιάννης Σιδεράτος 

http://www.unioneurobank.gr/

