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Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων στήριξης των εργαζόμενων στα καταστήματα
λιανεμπορίου τροφίμων σούπερ μάρκετ»

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και ο κίνδυνος
εξάπλωσής της έχουν οδηγήσει στη λήψη μέτρων περιορισμού στις
καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, τα οποία με τη σειρά τους έχουν
τροποποιήσει την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Ιδιαίτερα, μετά την
πρόσφατη αναστολή λειτουργίας πολλών κατηγοριών καταστημάτων και
δραστηριοτήτων και των λοιπών αναγκαίων μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας που λαμβάνονται καθημερινά, έχει παρατηρηθεί μια
σημαντική αύξηση της κατανάλωσης στα καταστήματα λιανεμπορίου
τροφίμων και ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος SARSCoV-2, παρατηρήθηκε μια δυσανάλογη επισκεψιμότητα στα σούπερ μάρκετ,
που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων στο οργανωμένο
λιανεμπόριο κατά 24% και την κατακόρυφη αύξηση, που ξεπέρασε το 700%,
σε συγκεκριμένα προϊόντα. Προϊόντα που βρέθηκαν σε έλλειψη για λίγο και
σύντομα επανήλθαν στα ράφια.
Την ίδια στιγμή όμως, η ισχύς της άδειας ειδικού σκοπού που δίνει την
δυνατότητα σε όσους γονείς έχουν παιδιά στο σχολείο να μένουν στα σπίτια
τους έχει σαν αποτέλεσμα σχεδόν το 1/4 έως το 1/3 του προσωπικού των
σούπερ μάρκετ να τίθεται εκτός της δυναμικότητάς τους, με αποτέλεσμα να
έχουν την μεγαλύτερη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που είχαν ποτέ.
Ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω γεγονότων σημαίνει πρακτικά ότι λιγότερο
προσωπικό θα πρέπει να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερους πελάτες, σε
πολύ ιδιαίτερες μάλιστα συνθήκες που δοκιμάζουν τα όρια και τις αντοχές του
πληθυσμού. Σύμφωνα με πληροφορίες οι διοικήσεις των αλυσίδων
προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν αυτή την έλλειψη όσο γίνεται λιγότερο
ορατή, αυξάνοντας τις ώρες εργασίες σε τετράωρους και εξάωρους που δεν
δικαιούνται ή δεν κάνουν χρήση της άδειας και σε ορισμένες περιπτώσεις

συζητούν με τους εργαζόμενούς τους για υπερωριακή εργασία. Παράλληλα
εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι εργοδότες αρνούνται να δώσουν την άδεια
"ειδικού σκοπού", ότι δεν προστατεύονται υπάλληλοι που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες, ενώ παρατηρούνται φαινόμενα απαγόρευσης χρήσης ειδών
προσωπικής υγιεινής όπως η χρήση μάσκας ή αντισηπτικού εν ώρα
εργασίας.
Επειδή, η πανδημία Covid-19, εκτός από ένα σοβαρό θέμα της δημόσιας
υγείας, έχει επιφέρει επιβαρύνσεις στην καθημερινότητα των εργαζομένων
στα σούπερ μάρκετ.
Επειδή, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων λόγω της άδειας ειδικού
σκοπού που δικαιούνται, σε συνδυασμό με την καταναλωτική έξαρση που
παρατηρείται, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε υπονόμευση των εργατικών
δικαιωμάτων, όπως την τήρηση των ωραρίων και τη δήλωση των υπερωριών.
Επειδή, με την παράγραφο 1α του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. της 11.3.2020 (ΦΕΚ
Α' 55) αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 11-03-2020 έως και 10-042020 η υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τα
έντυπα Ε4 (Συμπληρωματικός ωραρίου), Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή
Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης), καθώς και Ε12 (e- Οικοδομώ), επειδή
δηλαδή για το ως άνω χρονικό διάστημα ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να
καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων πριν την
πραγματοποίησή τους, με αποτέλεσμα να μένουν οι εργαζόμενοι
απροστάτευτοι στην υπέρβαση των ωραρίων τους και στην καταβολή αμοιβής
για τις υπερωρίες τους.
Επειδή, η ανάγκη για την προστασία της εργασίας έναντι στις εργοδοτικές
πιέσεις είναι άμεση και επιτακτική.
Επειδή, ενώ οι πλειοψηφία των πολιτών καλούνται να παραμένουν στα
σπίτια τους, οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ εργάζονται κανονικά,
διακινδυνεύοντας καθημερινά την υγεία τους.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:
1. Είναι επαρκή, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τα μέτρα που
έχουν ληφθεί; Προτίθεστε να λάβετε επιπλέον μέτρα για την
προστασία της υγείας των εργαζόμενων από την αυξημένη
κίνηση στους χώρους εργασίας τους;
2. Προτίθεστε να συγκροτήσετε κινητές μονάδες εξέτασης για τους
εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ που έρχονται σε επαφή με
τους πολίτες τόσο στα καταστήματα όσο και στις οικίες τους που
γίνονται αποστολές προϊόντων;

3. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε οι εργαζόμενοι στα
καταστήματα τροφίμων σούπερ μάρκετ να εξασφαλίσουν την
αμοιβή των υπερωριών τους, τα ωράρια εργασίας τους και τον
αναγκαίο χρόνο ξεκούρασης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για
την υγεία τους;
4. Πώς προτίθεστε να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία των
συγκεκριμένων καταστημάτων με το μειωμένο προσωπικό;
Υπάρχει πρόβλεψη για έκτακτες προσλήψεις εποχικού
προσωπικού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες;
5. Προτίθεστε να δώσατε έκτακτο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας;
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