
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Καταγγελία για απόλυση εργαζομένου από τα Praktiker επειδή ζήτησε την 

τήρηση μέτρων ασφαλείας για την πανδημία» 

 

Σε σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε η συνδικαλιστική παράταξη «Ενωμένοι 

Εργαζόμενοι» κατηγορώντας την πολυεθνική εταιρία Praktiker πως προχώρησε σε 

εκδικητική απόλυση εργαζομένου, που είχε απαιτήσει την τήρηση και ενίσχυση των 

μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων εν μέσω πανδημίας. 

Όπως σημειώνεται στην καταγγελία: 

«Οι «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» καταγγέλλουμε την εταιρεία «ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ» για την 

παράνομη, εκδικητική και συνεπώς καταχρηστική απόλυση εργαζόμενου-συνδικαλιστικού 

στελέχους,  με αφορμή την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του, για τα οποία είχε προσφύγει 

και στην Επιθεώρηση Εργασίας. Είναι το ίδιο πρόσωπο που την περασμένη εβδομάδα είχε 

πέσει θύμα βιαιοπραγίας προϊσταμένου, όταν ζήτησε η θερμομέτρηση του προσωπικού 

στην είσοδο και η καταγραφή των δεδομένων να γίνεται από επαγγελματίες υγείας, που 

δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο, και όχι από αναρμόδια με το αντικείμενο πρόσωπα 

(security, υπαλλήλους, κ.λ.π). Κι αυτό διότι σε μια σειρά εργασιακούς χώρους, οι 

«διαρροές» δεδομένων καθημερινών καταγραφών των θερμοκρασιών των εργαζομένων, 

συνιστούν υπαρκτό γεγονός, και συνάδελφοί μας με απλές ιώσεις γίνονται αποδέκτες είτε 
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αστειοτήτων και φαινομένων mobbing, είτε καχύποπτης αντιμετώπισης άλλων 

συναδέλφων τους. 

Η «ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ» το τελευταίο διάστημα επιδίδεται σε επιλεκτική-δυσμενή μεταχείριση 

όλων όσοι δεν συμπαρατάσσονται με τις αντεργατικές αποφάσεις της, ενώ προχωρά σε 

πογκρόμ διώξεων συνδικαλιστικών στελεχών που δεν είναι της «αρεσκείας» της». 

Κατόπιν των παραπάνω,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την καταγγελία; 

2. Με ποια αιτιολογία απολύθηκε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος; 

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πρόσφατη καταγγελία που ο ίδιος έχει κάνει στο ΣΕΠΕ; 

4. Έχουν σημειωθεί παρόμοιες καταγγελίες σε βάρος της ίδιας πολυεθνικής στο 

παρελθόν; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες διερεύνησης του περιστατικού, αποκατάστασης της αδικίας και 

απόδοσης τυχόν ευθυνών προτίθεται να λάβει; 

6. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει προκειμένου να μην σημειωθούν ξανά 

παρόμοια φαινόμενα με εργαζομένους να χάνουν τη δουλειά τους απλώς και μόνο 

γιατί διεκδίκησαν το αυτονόητο, την εφαρμογή και τήρηση μέτρων προστασίας και 

ασφάλειας από τον κορονοϊό; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




