
 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

Του σωματείου με την επωνυμία ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ’’., 

με δ.τ. “ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.ΔΙ.”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού 

Μαυροκορδάτου αρ. 24 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

ΚΑΤΑ 

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA – ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ”, που εδρεύει στο 40,2 χλμ Αττικής Οδού, Κέντρο ΣΕΑ 

Μεσογείων , Κτίριο 6, ΤΚ 16002, Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα.  

 

Θεσσαλονίκη 06 Σεπτεμβρίου 2019 

 Είμαστε πανελλήνιο σωματείο το οποίο προασπίζεται τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και των επιχειρηματιών καταστημάτων εστίασης, εδώ και 

περίπου δέκα έξι (16) χρόνια, παρέχοντας συμβουλές και διευκολύνσεις  με 

κάθε τρόπο. 

 Λάβαμε γνώση του ρεπορτάζ της δημοσιογράφου σας Μαρίας 

Τσινκίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 19:00 του σταθμού σας ‘’ALPHA 

ΤV’’ με τίτλο ‘’σαφάρι για ανασφάλιστους εργαζόμενους – κρυφτούλι με τους 

ελεγκτές’’,  στο οποίο ρεπορτάζ, εξωτερικό συνεργείο του σταθμού σας, 

προφανώς σε συνεννόηση με κάποιους ελεγκτές του Ε.Φ.Κ.Α. 

βιντεοσκοπούσαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην 

παραλιακή οδό στην Αθήνα. 

  ‘Οπως γνωρίζετε, πέραν των ελεγκτών του ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν εκ 

του νόμου απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε χώρο της επιχείρησης ακόμα και 

στην παραγωγή, είτε υπάρχει προσωπικό, είτε πιθανολογείται ότι υπάρχει (Ν. 

3996/2011), για την είσοδο οποιουδήποτε τρίτου απαιτείται η συναίνεση 

του ιδιοκτήτη, διότι εισέρχεστε σε ιδιωτικό χώρο. 

 Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, είδαμε παράνομα να καταγράφεται με 

βιντεοσκοπική λήψη, όλη η διαδικασία ελέγχου καταστημάτων εστίασης από 

τους ελεγκτές ΕΦΚΑ και να εισέρχονται οι ρεπόρτερ σας μαζί τους σε 

εσωτερικούς χώρους του καταστήματος (γραφεία, παραγωγή, αποθήκες, 

ψυγεία κλπ) μαζί με την κάμερα και να καταγράφουν αν υπάρχουν άτομα, τα 

οποία δεν έχουν δηλωθεί στο σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, χωρίς την συναίνεση των 



ιδιοκτητών ή των εργαζομένων. Μάλιστα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ-βίντεο έχει 

αναπαραχθεί σε δεκάδες άλλους διαδικτυακούς ιστιότοπους. 

 Το σωματείο μας είναι κάθετο στην αδήλωτη “μαύρη” εργασία και  

οποιουδήποτε την ενεργεί, για αυτόν τον λόγο έχουμε παρέμβει σε πολλές 

επιχειρήσεις που είναι μέλη μας και μη, αποτρέποντάς τους, να μην 

απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους, όπως και αυτήν την περίπτωση 

αδήλωτης εργασίας την κατακρίνουμε, αλλά είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο 

προβολής του συγκεκριμένου θέματος, παραβιάζοντας ιδιωτικούς χώρους και 

προσβάλλοντας την προσωπικότητα ανθρώπων. 

  

 ΕΠΕΙΔΗ η ως άνω παράνομη και αξιόποινη πράξη προσβάλει τη φήμη 

και την πελατεία των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης, καθώς και την 

προσωπικότητα των εργαζομένων, είναι δε προφανές ότι η ενέργεια αυτή έλαβε 

χώρα με σκοπό την αύξηση της τηλεθεαματικότητας του κεντρικού δελτίου 

ειδήσεων του σταθμού σας και τον προσπορισμό παράνομου οφέλους, σε 

βάρος των επιχειρήσεων.  

     ΕΠΕΙΔΗ με τη παρούσα σας ΚΑΛΟΥΜΕ σε παροχή διευκρινήσεων επί της 

ως άνω περιγραφόμενης αξιόποινης πράξης (ποιος παραχώρησε άδεια να 

κυκλοφορεί μαζί με τους ελεγκτές του ΕΦΚΑ το συνεργείο του σταθμού σας, 

ποιος έδωσε άδεια να εισέλθετε σε ιδιωτικούς χώρους καταστημάτων, υπήρχε 

συναίνεση των εργαζομένων ή των επιχειρηματιών κατά την βιντεοσκόπηση 

κ.λ.π.), άλλως σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ενεργήσουμε τα νόμιμα, κατά παντός 

υπευθύνου και με ενημέρωση των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών (Αρχή 

Προστασίας ΔΠΧ) προς διαφύλαξη της φήμης των καταστημάτων εστίασης και 

διασκέδασης και προστασία των συμφερόντων αυτών και των εργαζομένων 

τους.   

     Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος 

δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς 

αυτήν στην οποία απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι 

νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στις εκθέσεις επίδοσης που 

θα συντάξει σχετικά. 

 

 ΕΠΕΙΔΗ: Όλα τα παραπάνω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθινά. 

                                   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας 



 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, παραγγέλλεται να επιδώσει 

νόμιμα την παρούσα προς την  καθ’ ης  αυτή απευθύνεται, προς γνώση της και 

για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση  επίδοσης 

του. 

Για το σωματείο 

Ο  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 


