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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Πολυεθνική εταιρεία απαγορεύει τα ρεπό του Σαββάτου για τους 

υπαλλήλους της. 

Ο εργασιακός αυτοματισμός και η ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων από 

γιγάντιες επιχειρήσεις συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Πρόσφατα γνωστή 

πολυεθνική εταιρεία με είδη σπιτιού και κήπου που ειδικεύεται στη λιανική 

πώληση ειδών DIY  (do it yourself) ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι απαγορεύει 

τα ρεπό του Σαββάτου, παρόλο που βάσει των συμβάσεών τους οι υπάλληλοι 

δικαιούνται κυλιόμενα ρεπό από Δευτέρα έως Σάββατο. 

Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει τις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας , με 

αρκετές εξ αυτών να τάσσονται υπέρ της χορήγησης ρεπό όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας ανεξαιρέτως. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι η εταιρεία δεν 

αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες αντοχές και τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχει 

προσλάβει. Δικαιώματα όπως ξεκούραση, ψυχαγωγία,  προσωπικός χρόνος, χρόνος 

για την οικογένεια και την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων κάθε είδους. 

Επιπλέον, ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο Εμπόριο και στην Παροχή Υπηρεσιών 

Περιφέρειας Αττικής(Σ.Ε.Ε.Π.Υ.Α.) καταγγέλλει «το σύστημα αξιολόγησης» που 

επιβάλλει η εταιρεία, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση και ενώ δεν 

υπάρχει σχετική ρήτρα στις συμβάσεις των περισσότερων εργαζόμενων.  

Τέλος, το κριτήριο «αποδοτικότητας» που έχει εφαρμόσει η εταιρεία συνίσταται σε 

ένα αυτοκόλλητο με προσωπικό κώδικα bar code, τον οποίο επικολλά ο κάθε 

πωλητής στο προϊόν που πουλά. Αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι να επιδίδονται σε ένα 

άνευ προηγουμένου ανθρωποκυνηγητό για το ποιος θα προλάβει πρώτος να 

επικολλήσει επάνω στα επιλεγμένα εμπορεύματα το δικό του προσωπικό barcode. 
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Κρίνουμε ότι οι αναφερόμενες  απαιτήσεις εκ μέρους της εργοδοσίας  παραβιάζουν 

ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων, προτάσσουν την 

αυτοματοποίηση έναντι της αξιοπρεπούς εργασίας, και δείχνουν ένα ανάλγητο 

πρόσωπο της πολυεθνικής , παρόλο που η εν λόγω επιχείρηση αυτοπροβάλλεται ως  

«κοινωνικά υπεύθυνη ». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε τα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα των 

εργαζομένων: 

 Πώς προτίθεστε να χαλιναγωγήσετε τη φρενήρη κούρσα των golden boys για 

υπέρογκα κέρδη με κάθε τίμημα; 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 




