
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αθήνα, 15/12/2021 

Προς τον Υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη 

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτες εργασιακές πρακτικές 

Κύριε Υπουργέ,  

Στην εργασιακή ζούγκλα που με χαρά δημιουργήσατε ο κάθε εργοδότης πράττει κατά το 

δοκούν χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Η πλήρης διάλυση των εργατικών 

δικαιωμάτων που φέρατε με τα αντεργατικά σας νομοσχέδια σε συνδυασμό με την 

απαξίωση και υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, δε θα μπορούσαν να φέρουν 

διαφορετικά αποτελέσματα από τη μετατροπή των εργασιακών σχέσεων σε αντίστοιχες με 

αυτές που είχαν οι δούλοι με τους αφέντες τους.    

Τελευταία πράξη αυτού του κακοσκηνοθετημένου έργου, που δυστυχώς αποδεικνύει τα 

προαναφερθέντα ήταν η έκδοση εσωτερικού κανονισμού στη γνωστή αλυσίδα 

καταστημάτων JUMBO. Σε αυτόν προβλέπεται η μετακίνηση των εργαζομένων σε 

οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας βολεύει την εργοδοσία, η δυνατότητα της εταιρείας να 

ορίζει τη διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας, τις ώρες έναρξης και λήξεως 

της εργάσιμης ημέρας, τις διακοπές εργασίας του προσωπικού της και το σύστημα εργασίας, 

η δυνατότητα επίσης της εταιρείας να θεωρεί, άρα και να πληρώνει, εργασία μόνο το χρόνο 

που  οι εργαζόμενοι παρέχουν πραγματική υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, αποκλείοντας 

οποιοδήποτε διάλειμμα επίσκεψη στην τουαλέτα κλπ. Επιπλέον ο χρόνος παροχής της 

προβλεπόμενης από το νόμο χορηγούμενης τμηματικά αδείας (καλοκαίρι και χειμώνα) 

καθορίζεται από την εταιρεία και η ίδια η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της την 

ιδιότητα του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων» με αποτέλεσμα να 
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μπορεί να φακελώνει οποιονδήποτε θέλει χωρίς να σέβεται κανένα προσωπικό δεδομένο. 

Τέλος, σύμφωνα με τον κανονισμό, η εταιρεία εκτός από επιπλήξεις ή παρατηρήσεις, μπορεί 

να επιβάλλει πρόστιμο στους εργαζόμενους που φτάνει το ¼ του μισθού τους. Ο εσωτερικός 

αυτός κανονισμός δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία αλλά σε συνέχεια των άθλιων ατομικών 

συμβάσεων εργασίας χιλιάδων υπαλλήλων όπως έχει ήδη καταγγελθεί και στις απαράδεκτες 

απαιτήσεις που κατά καιρούς ο κ Βακάκης κάνει γνωστές όπως την 7 ήμερη 12ωρη εργασία.    

Δεδομένων τούτων ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Καταδικάζετε τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας JUMBO συμφερόντων Βακάκη, 

που παραβαίνει κατάφορα τους νόμους και μετατρέπει τους εργαζόμενους σε 

δούλους; 

2. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να εξασφαλίσετε πως ο νόμος που διέπει τις 

εργασιακές σχέσεις θα εφαρμόζεται από το σύνολο των εργοδοτών; 

3. Είστε ικανοποιημένος από τις συνθήκες που επικρατούν στις εργασιακές σχέσεις σε 

όλες τις επιχειρήσεις;    

Οι ερωτώντες βουλευτές 

      Γιάνης Βαρουφάκης 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 




