
Απαιτούμε:

Αναίρεση της εκδοθείσας απόφασης της καταγγελίας της συναδέλφισσάς μας και άμεση επανεξέταση του 
συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων κατά τον εκ νέου έλεγχο της υπόθεσης

Τακτικό και ουσιαστικό έλεγχο των κλιμακίων του ΕΦΚΑ στις επιχειρήσεις, τις ώρες/μέρες όπου η εργασία 
μας συνηθίζει να είναι ανασφάλιστη/υποασφαλισμένη, δηλαδή:

• κατά την ισχύ των νυχτερινών προσαυξήσεων (22:00-06:00) 
• τις Κυριακές 
• και τις αργίες

Οργανωνόμαστε σε σωματεία - διεκδικούμε – αγωνιζόμαστε

Συναδέλφισσα και μέλος του Σωματείου Σερβιτόρων 
Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του 
επισιτισμού κατέθεσε καταγγελία στο ΕΦΚΑ τον Αύ-
γουστο του 2020 για υποδηλωμένη εργασία. Η καταγ-
γελία αφορούσε επιχείρηση, όπου οι ώρες εργασίας 
των εργαζομένων είναι πολύ περισσότερες από αυτές 
της σύμβασης, συνθήκη που δυστυχώς επικρατεί στον 
κλάδο της εστίασης.

Τον Ιανουάριο του 2021, κλήθηκε από το ΠΕΚΑ Ατ-
τικής, προκειμένου να καταθέσει τα στοιχεία που 
αποδείκνυαν τις πραγματικές ώρες εργασίας της 
(υπεύθυνες δηλώσεις μαρτύρων, μηνύματα κ.ά.). Να 
σημειώσουμε εδώ, ότι το ΠΕΚΑ Αττικής είναι το μονα-
δικό αρμόδιο τμήμα ελέγχου των καταγγελιών για ολό-
κληρη την περιφέρεια.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε από τον υπάλληλο του 
ΠΕΚΑ, που είχε αναλάβει την υπόθεση, πως κανένα 
από τα αποδεικτικά στοιχεία δε θα λαμβανόταν υπό-
ψη, με αποτέλεσμα η απόφαση να βγει αρνητική για 
την εργαζόμενη και να μην της αναγνωριστούν τα 
δεδουλευμένα ένσημα των αδήλωτων ωρών εργασί-
ας της. Κι όλα αυτά ενώ η υποδηλωμένη και αδήλωτη 
εργασία ιδιαίτερα στον επιστισμό αποτελεί κοινό μυ-
στικό. Ιδιαίτερα προκλητικό στην υπόθεση αυτή, είναι 
το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι υπεύθυνες δη-
λώσεις μαρτύρων, καθώς στην έντυπη φόρμα συμπλή-
ρωσης για ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 
όπως αυτή παρέχεται από την ίδια την υπηρεσία του 
ΕΦΚΑ, στην ενότητα ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ περιλαμβάνει 
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες μάρτυρες 
που δύνανται να βεβαιώσουν τα δηλωμένα στοιχεία.

Σε κάθε ελεγκτικό μηχανισμό δυστυχώς υπάρχουν 
θύλακες που δεν ανταποκρίνονται στις καταγγελίες 
συνάδελφων και συναδελφισσών εργαζομένων, τη-
ρώντας φιλοεργοδοτική στάση. Μέσα στη πανδημία, 
οι εργοδότες ελαστικοποίησαν ακόμα παραπάνω τα 
ωράρια μας και καταπάτησαν τα όποια εναπομείναντα 
εργασιακά μας δικαιώματα. Η Πράξη Νομοθετικού 

περιεχομένου (11 Μάρτη 2020) προέβλεπε ότι οποια-
δήποτε αλλαγή στο ωράριο εργασίας μπορούσε να 
δηλωθεί μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου 
μήνα, απενεργοποιώντας στην ουσία την εύρυθμη λει-
τουργία των υπηρεσιών ελέγχου αδήλωτης εργασίας. 
Ενώ οι καταγγελίες σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση, 
τα γραφεία των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν κλειστά για 
το κοινό και οι καταγγελίες γίνονταν είτε ηλεκτρονικά 
είτε μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, με αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη προσπάθεια 
των εργαζομένων να δικαιωθούν.

Το ΕΦΚΑ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και 
την τήρησης της νομοθεσίας, όσον αφορά την ασφάλι-
ση μας, με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης και 
υποδηλωμένης εργασίας. Ωστόσο, όπως προαναφέρ-
θηκε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο στη διεκδίκηση των 
ενσήμων μας να συναντάμε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ 
με στάση από αποτρεπτική («μην κάνεις καταγγελία, 
θα βρεις το μπελά σου», «δε θα γίνει δεκτή» κτλ) μέ-
χρι και υπονομευτική, όπως αυτή της συγκεκριμένης 
υπόθεσης που δε λήφθηκαν υπόψη έγκυρα αποδει-
κτικά στοιχεία. Η στάση αυτή, σε συνδυασμό με τους 
ανύπαρκτους ελέγχους στις επιχειρήσεις και την κω-
λυσιεργία των υπηρεσιών, στην πράξη θεσμοθετεί τις 
εργοδοτικές αυθαιρεσίες, αφήνοντας τους εργοδότες 
να κερδοσκοπούν ανενόχλητα σε βάρος των νόμιμων 
εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

Η εμπειρία μας έχει δείξει πως με συνεχείς παρεμβά-
σεις και επιμονή, έχουμε καταφέρει να δικαιωθούμε 
από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η αγωνιστική στάση 
των εργαζομένων είναι αυτή που δημιουργεί τις συν-
θήκες, ώστε οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να τηρούν 
ουσιαστικά κοινή και ενιαία γραμμή στις διαδικασίες 
τους. Ο ρόλος των σωματείων μας είναι να διεκδικού-
με από τους εργοδότες τα δικαιώματά μας και να πα-
ρεμβαίνουμε στη λειτουργία των υπηρεσιών, υπενθυ-
μίζοντάς τους τον ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από 
τη διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Δεν θα αφήσουμε το ΕΦΚΑ στα χέρια των εργοδοτών.
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