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 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: «Η εργοδοτική αυθαιρεσία σε Πλαίσιο και Jumbo οδηγεί σε απολύσεις». 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε, από δημόσια ανακοίνωση του Συλλόγου 

Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, οι εργοδότες ορμώμενοι από το νέο αντεργατικό 

νομοσχέδιο-έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει η Κυβέρνηση στη Βουλή, σχεδιάζουν 

ένα «πογκρόμ» στα δικαιώματα των εργαζόμενων, με απολύσεις και αλλαγές 

συμβάσεων. Στον σχεδιασμό τους, πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά, είναι οι 

εργοδοσίες των Jumbo και Πλαίσιο. Δηλαδή, εκείνοι που εφαρμόζουν χρόνια το 10ωρο 

και τα ευέλικτα ωράρια κι εκείνοι που καιρό πριν, παρήγγειλαν με δηλώσεις τους τη 

7ήμερη εργασία και 12ωρη εργασία. Σήμερα, μάλιστα, προχωρούν ένα βήμα 

παραπέρα. 

Την ώρα που η κυβέρνηση παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως «ευκαιρία» για τις 

εργαζόμενες μητέρες και υπόσχεται περισσότερο χρόνο της μητέρας με το παιδί της, η 

εταιρεία Jumbo, απολύει εργαζόμενη μητέρα. Το έπραξε, μάλιστα, στέλνοντας την 

καταγγελία της σύμβασής της, με δικαστικό κλητήρα και ενώ βρισκόταν με 

αναρρωτική άδεια στο σπίτι της. Αφού δεν κατάφερε στο παρελθόν μέσω συνεχόμενων 

επιπλήξεων να απαλλαγεί από την παρουσία της, το πράττει τώρα με συνοπτικές 

διαδικασίες. 
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Την ίδια ακριβώς ημέρα, η εργοδοσία στο Πλαίσιο απέλυσε δύο εργαζόμενους 

που εργάζονταν με το άθλιο καθεστώς των εργολαβικών, με πραγματική αιτία αφενός, 

τη συμμετοχή των εργαζομένων στην 4ωρη στάση εργασίας στις 22 Απρίλιου και στην 

απεργία στις 6 Μαΐου κι αφετέρου, το γεγονός ότι δεν αποδέχονται να εργάζονται σε 

σύγχρονα εργασιακά «κάτεργα». Με χαρά, βέβαια, πληροφορηθήκαμε, ότι ο αγώνας 

των εργαζόμενων και η άμεση κινητοποίηση των Σωματείων, έξω από τα κεντρικά 

γραφεία της εταιρίας, έφεραν αποτέλεσμα, με τους δύο εργαζόμενους να επιστρέφουν 

μόλις χθες στην εργασία τους, με ψηλά το κεφάλι και έτοιμοι για τους αγώνες που 

έρχονται το επόμενο διάστημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ακύρωση της απόλυσης της εργαζόμενης 

μητέρας από τη Διοίκηση της εταιρείας Jumbo;; 

 

 

 

 

                                          Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

          Μαρία Απατζίδη, 

                             Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                       ΜέΡΑ 25 
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