
 
 

 

 

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: Στήριξη στα αιτήματα του Σωματείου Εργαζόμενων Public. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων 

στην Εταιρία Retail World A.E.- Καταστήματα Public, υφίστανται σοβαρές 

ανησυχίες αναφορικά με την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. 

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αναφέρουν, ότι η σταδιακή κατάργηση 

της Κυριακάτικης αργίας, αποτελεί διακαή πόθο πολλών ιδιοκτητών 

επιχειρήσεων, ανάμεσά τους και η εργοδοσία των Public. Άλλωστε, κατά την 

διάρκεια της πανδημίας και των lockdown, η Κυριακάτικη εργασία για την 

εξυπηρέτηση των e-shop παραγγελιών με κλειστές θύρες, έλαβε ενδημικά 

χαρακτηριστικά στην αλυσίδα των καταστημάτων Public - Media Markt. 

Η επιμονή των εργοδοτών των μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου 

στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, δεν αιτιολογείται μόνο από την 

μόνιμη επιδίωξη της αύξησης του τζίρου. Τα επίσημα στοιχεία, αλλά και η 

μειωμένη αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων, πρώτα και κύρια εξαιτίας 

των υπερβολικά χαμηλών μισθών, δεν ευνοούν μια τέτοια ερμηνεία. Στο 

βωμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε μια ολοένα και πιο 

ασφυκτική αγορά, θα πρέπει να αναζητηθεί το κίνητρο των εργοδοτών, 

καθώς και της νομοθετικής στήριξης από τη πλευρά της κυβέρνησης. Είναι 

σε αυτόν τον βωμό, όπου με πρόσχημα την πανδημία, συνεχίζεται η 

βεβήλωση των εργατικών δικαιωμάτων και ενισχύεται η λεηλασία των ζωών 
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των εργαζόμενων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Είστε ενήμερος αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες στην αλυσίδα 

των καταστημάτων Public - Media Markt; 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες του Σωματείου των εργαζόμενων, 

αναφορικά με την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας; 

 

 Θα συμβάλλετε, σε συνεννόηση με την διοίκηση της συγκεκριμένης 

εταιρείας, στην  πραγματοποίηση έναρξης διαδικασιών υπογραφής 

Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας, στην Public - Media Markt; 

 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 


	Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
	Η ερωτώσα Βουλευτής,



