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Π.Ε.Κ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΗΣ   

             ΠΡΟΣ 

                                        Το Σύλλογο των Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας 

          

Από 14/05/2018, που λειτουργούν τα Π.Ε.Κ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με σκοπό την επίτευξη του 

στόχου της πάταξης  της  αδήλωτης  και  της υποδηλωμένης  εργασίας, έχουν ήδη διενεργηθεί περισσότεροι 

από 5.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις  όλων των κατηγοριών.  Οι ελεγκτές των Π.Ε.Κ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ βρισκόμαστε δίπλα στον εργαζόμενο, μέσα στις  κουζίνες  των εστιατορίων, πάνω  στην άμμο  

του beach bar, μέσα στο εργοστάσιο ή στο παρασκευαστήριο ειδών τροφίμων, στους  αθλητικούς  χώρους, 

στους φούρνους  τα ξημερώματα, στα νυχτερινά κέντρα,  στους πάγκους της λαϊκής, στους δρόμους στα ταξί   

κ.λπ.,  τόσο στην Θεσσαλονίκη, όσο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειάς μας. 

Ταυτόχρονα, είμαστε δίπλα στον εργοδότη, ενημερώνοντάς τον για τις υποχρεώσεις του και τα δικαιώματά 

του.   Η κατακόρυφη αύξηση αναγγελιών πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μαρτυρεί την 

απήχηση των ελέγχων στους εργοδότες  στην περιοχή αρμοδιότητάς μας και αποδεικνύει ότι η δουλειά μας 

γίνεται συντονισμένα, στοχευμένα  και  βρίσκεται ήδη στην ορθή κατεύθυνση για  την επίτευξη του στόχου, 

για εμπέδωση της  ασφαλιστικής συνείδησης στο σύνολο της κοινωνίας μας και του αισθήματος ασφάλειας 

στους εργαζόμενους.  

 

Οι έλεγχοι δεν κυλούν πάντα ομαλά, καθώς  ο εργοδότης, που γνωρίζει  ότι παρανομεί, μπορεί να γίνει  

εριστικός, να παρεμποδίσει τον έλεγχο ή ακόμα και να αντιδράσει επιθετικά.  Υπάρχουν ήδη δύο ιδιαιτέρως 

σοβαρά καταγεγραμμένα περιστατικά, όπου εργοδότες επιτέθηκαν, με μαχαίρι στην πρώτη και με λοστό στη 

δεύτερη περίπτωση, σε συναδέλφους ελεγκτές, θέτοντας την σωματική τους ακεραιότητα σε κίνδυνο.   

Το άρθρο 33 του, προσφάτως ψηφισθέντος, Ν4578/18  προβλέπει  τη δικαστική παράσταση και 

εκπροσώπηση των ελεγκτών Π.Ε.Κ.Α. από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α., σε περίπτωση 

δικαστικής διαμάχης που σχετίζεται με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.  Ωστόσο, δε 

λαμβάνεται μέριμνα για την  περίπτωση  ενεργοποίησης αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος μας,  κατόπιν 

υποβολής μήνυσης από κακόβουλο εργοδότη, επειδή απλώς εκτελούμε το καθήκον  της πάταξης της 

αδήλωτης εργασίας. 

 

Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές ειδικά για την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων,    η Πολιτεία έχει 

θεσπίσει, και ορθά, ειδική αποζημίωση-επίδομα-οικονομικό κίνητρο για  συναδέλφους-ελεγκτές, που 

υπηρετούν σε υπηρεσίες  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(πχ 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 

46561/8369/2017-ΦΕΚ 3677/β’/20-19-10-17)  ή άλλων Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Αρχών (πχ Α.Α.Δ.Ε.).  

Με τον προσφάτως ψηφισθέντα N4569/18(άρθρο 45), άρθηκαν οι αδικίες, που υφίσταντο υπάλληλοι του 

Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές αυτών που διορίστηκαν μετά το 2011, με 

τους συναδέλφους τους που διορίστηκαν προ του 2011,  εξομοιώνοντας τις αποδοχές τους. Παρόμοια  αδικία 



συντελείται σε βάρος μας εντός των κόλπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

Ωστόσο, οι ελεγκτές του Π.Ε.Κ.Α. του Ε.Φ.Κ.Α., φορέας εποπτευόμενος από το  Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως και το Σ.ΕΠ.Ε.,  δεν λαμβάνουμε καμία 

τέτοια οικονομική απολαβή, παρά το γεγονός ότι εκτελούμε ελεγκτικά καθήκοντα, ότι έχουμε ήδη 

διενεργήσει περισσότερους από 5.000 ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων είναι απτά και άκρως 

ενθαρρυντικά, όπως ο ίδιος ο Διοικητής και το σύνολο των στελεχών της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. 

αναγνώρισαν. 

Παρατηρείται,  λοιπόν, το παράδοξο το ίδιο Υπουργείο, που του έχει ανατεθεί η προστασία των εργαζομένων 

της χώρας, αλλά και η Πολιτεία γενικότερα, να αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τους εργαζόμενους 

που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, καθώς υπάρχουν ελεγκτές δύο ταχυτήτων και εμείς, οι ελεγκτές του 

ΠΕΚΑ, «τρέχουμε με τη δεύτερη». 

Είναι κατάφωρα άδικο να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση 

ομοίων περιπτώσεων, ακόμα και εντός του ίδιου Υπουργείου. 

Στα πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισονομίας και της ισοπολιτείας, απαιτούμε:  

Α) τη θεσμοθέτηση  προστασίας  μας σε ενδεχόμενη ενεργοποίηση διαδικασίας αυτοφώρου σε βάρος 

μας,  λόγω υποβολής μήνυσης από κακόβουλο εργοδότη, εξ αφορμής και κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών 

καθηκόντων μας, συμπληρωματικά στα όσα προβλέπει ο Ν4578/18. 

Β)να λαμβάνουμε αντίστοιχες οικονομικές απολαβές, σύμφωνα με όσα ήδη προβλέπονται για ελεγκτές 

που εκτελούν παρόμοια με τα δικά μας καθήκοντα, όπως του Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.   

Θεωρούμε τα αιτήματά μας δίκαια, απαιτούμε την άμεση ικανοποίησή τους  και για το λόγο αυτό θα 

συνεχίσουμε την διεκδίκησή τους, με κάθε  πρόσφορο μέσο.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής Βάσης   Οι υπάλληλοι του ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 


