
 

 

     
 

    Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

 

         ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: «Καταγγελίες για μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας στα Yava Fitness 

Centers» 

 
Οι καθημερινές καταγγελίες εργαζομένων φέρνουν στο φως τον εργασιακό Μεσαίωνα που επικρατεί 

στα Yava Fitness Centers με παράπονα για απλήρωτη εργασία, ρατσιστικές συμπεριφορές, απειλές 
και εν γένει σοβαρότατα δείγματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 

 

Πολλοί εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως η απλήρωτη εργασία, με χρωστούμενα δεδουλευμένα πολλών 
μηνών να συσσωρεύονται, είναι πλέον το καθεστώς που κρύβεται πίσω από την καλογυαλισμένη και 

σωστά προωθημένη βιτρίνα με τις δελεαστικές προς τους πελάτες προσφορές που κρύβουν 

παρακώλυση επαφής εργαζομένων με τους εργοδότες, εκβιαστικές απειλές αποκλεισμού με την 

απαγόρευση εργασίας σε οποιοδήποτε γυμναστήριο της αλυσίδας αν κάποιος εργαζόμενος διανοηθεί 
να αναφέρει πως θα κινηθεί νομικά. 

 

Πάντα σύμφωνα με μαρτυρίες και καταγγελίες εργαζομένων, η καθυστέρηση καταβολής 
δεδουλευμένων είναι πλέον κανονικότητα που, με πρόσχημα την πανδημία, έχει ενταθεί ακόμη 

περισσότερο το τελευταίο διάστημα, καθυστέρηση που σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης, θα 

επιτείνει τον οικονομικό στραγγαλισμό και την ανασφάλεια εκείνου που θα αποφασίσει να 
αποχωρήσει μιας και το πιθανότερο είναι να χάσει τα χρωστούμενα, με εξαιρετικά πιθανή την 

αδυναμία διεκδίκησης καθώς είναι άγνωστο το καθεστώς των συμβάσεων εργασίας κι αν 

αντανακλούν τις συμπεφωνημένες αμοιβές που τελικά μένουν μέρος μιας προφορικής συμφωνίας. 

 
Αποκορύφωμα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας των Yava Fitness Centers αποτελεί η συμφωνία με 

ιδιωτικό ΙΕΚ για πρακτική άσκηση με αποτέλεσμα οι ασκούμενοι εν δυνάμει προπονητές και 

γυμναστές να εργάζονται δωρεάν με στόχο την απόκτηση μιας πιστοποίησης.  
 

Ταυτόχρονα, είναι κοινό μυστικό οι εξοντωτικοί ρυθμοί εργασίας και οι κάκιστες συνθήκες που 

συνοδεύονται από πενιχρές, συγκριτικά με τον κόπο και τις ώρες απασχόλησης, αμοιβές ενώ είναι 

συχνό το φαινόμενο προσπάθειας δημιουργίας συνθηκών εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ 
υπαλλήλων με κίνητρο ευτελή bonus έναντι πωλήσεων πακέτων άθλησης, αλλά και τα ρατσιστικά 

σχόλια σε μη Έλληνες εργαζόμενους. 

 

    Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 

1) Είναι ενήμερος για αυτές τις καταγγελίες που αντανακλούν την κατάφωρη εργοδοτική 
αυθαιρεσία του ομίλου  Yava Fitness Centers; 

2) Ποιες πρωτοβουλίες άμεσου ελέγχου των συνθηκών και των συμβάσεων εργασίας και 

πάταξης των φαινομένων απλήρωτης εργασίας, απειλών και ρατσιστικών συμπεριφορών που 
σημειώνονται εντός του ομίλου προτίθεται να λάβει; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 
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