
 

                                                                                                                                                Αθήνα, 22/11/2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριο Κωστή Χατζηδάκη 

Θέμα: "Ψηφιακές Πλατφόρμες Delivery: Συνεχίζονται οι απαράδεκτες εργασιακές πρακτικές" 

Η εργασία των ταχυδιανομέων, όπως και των ταχυμεταφορέων και υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο, 

χαρακτηρίζεται από έντονη εργασιακή επισφάλεια, υψηλή επικινδυνότητα και χαμηλές απολαβές. Οι ψηφιακές 

πλατφόρμες παραγγελιών, όπως η efood και η wolt, λειτουργούν πλέον ως ολιγοπώλιο στο χώρο των delivery και 

θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενες την υπεραξία των διανομέων. 

Μετά τη μεγαλειώδη κινητοποίηση εργαζόμενων και πολιτών με επίδικο την εργασιακή σχέση των εργαζομένων 

στην efood, οι συνθήκες εργασίας παραμένουν απαράδεκτες.  

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε από καταγγελίες που έφτασαν στα χέρια μας, πως η οργάνωση της εργασίας των 

διανομέων από την εταιρεία, τους έχει οδηγήσει σε μια ιδιότυπη ομηρία, καλώντας τους να αναλάβουν 

πολλαπλούς ρόλους, άσχετους με το συμβατικό αντικείμενο εργασίας τους. 

Συγκεκριμένα, οι διανομείς καλούνται να παίξουν και τον ρόλο του εισπράκτορα/ταμία. Η διοίκηση της εταιρείας 

έχει προμηθεύσει τον κάθε διανομέα από μία χρεωστική τραπεζική κάρτα με σκοπό να καταθέτει μετά το πέρας 

κάθε βάρδιας τις εισπράξεις από τις διανομές που καταβλήθηκαν με μετρητά κατά την παράδοση, σε μηχάνημα 

αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ). Σύμφωνα με τις εν λόγω καταγγελίες, από τον Οκτώβριο του προηγούμενου 

έτους, δεν έχει γίνει εκκαθάριση των ταμείων του κάθε διανομέα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να απαιτεί ποσά που 

ισχυρίζεται πως οι διανομείς δεν απέδωσαν. Τα ποσά αυτά ζητούνται προφορικώς χωρίς την προσκόμιση κανενός 

αποδεικτικού στοιχείου και μάλιστα, αν το ποσό αυτό ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ύψος, οι διανομείς βγαίνουν 

αυτόματα εκτός εφαρμογής, μένοντας ουσιαστικά εκτός εργασίας. Μετά από εκκλήσεις των διανομέων ώστε να 

δοθούν εξηγήσεις από την εταιρεία, το μόνο που έλαβαν ως απάντηση ήταν και πάλι προφορικές διαβεβαιώσεις 

πως η εκκαθάριση θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον και οποιεσδήποτε διαφορές που προκύψουν από τα 

απαιτητά από την εταιρεία ποσά, θα αποδοθούν. Οι διανομείς δηλαδή όχι μόνο καλούνται να αναλάβουν 

καθήκοντα εκτός των συμβατικών τους υποχρεώσεων και χωρίς καμία εξασφάλιση, αλλά καλούνται επιπλέον να 

καταβάλλουν ποσά στην εταιρεία, αναπόδεικτα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται.   

Βάσει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο ώστε οι εργαζόμενοι να απασχολούνται μόνο στα 

καθήκοντα τα οποία προβλέπει η σύμβασή τους; 

2. Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για να ρυθμίσει το ασύδοτο εργασιακό καθεστώς 

στις εν λόγω ψηφιακές πλατφόρμες; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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