
 

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Συνεχίζονται οι καταγγελίες για μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας 

στα Yava Fitness Centers 

Σε συνέχεια της από 21/09/2020 επίκαιρης ερώτησής μου με θέμα 

«Καταγγελίες για μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας στα Yava Fitness Centers» 

(Α.Π.1053) όπου στη συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2021της Ολομέλειας ο 

Υφυπουργός Εργασίας είχε αναφερθεί σε παραβατικά εργοδοτικά ευρήματα 

στη συγκεκριμένη αλυσίδα, ένα σχεδόν χρόνο μετά, επαναφέρω το θέμα 

καθώς οι καταγγελίες συνεχίζονται. 

Ο Υφυπουργός τότε είχε αναφέρει «Συνολικά έχουν πραγµατοποιηθεί οκτώ 

επιτόπιοι έλεγχοι, µετά από καταγγελίες για οφειλές δεδουλευµένων 

αποδοχών. Σε τέσσερις από αυτούς ακολούθησε η καταβολή των 

οφειλόµενων ποσών προς τους εργαζοµένους. Ένας έλεγχος παραµένει σε 

εξέλιξη. Σε µία περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο 3.000 ευρώ για µη 

προσκόµιση στοιχείων της επιχείρησης. Επίσης, σε έναν έλεγχο δεν 

διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ σε έναν ακόµα η επιχείρηση βρέθηκε 

κλειστή λόγω των περιορισµών που επιβλήθηκαν για την καταπολέµηση της 

διασποράς του COVID–19. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι δύο περιπτώσεις 

καταγγελιών αντιµετωπίστηκαν απλά µε τηλεφωνική παρέµβαση των 

επιθεωρητών εργασίας, κατά την οποία ακολουθήθηκε άµεση καταβολή των 

οφειλόµενων ποσών, που ήταν συνολικού ύψους 2.160 ευρώ. Το ίδιο χρονικό 

διάστηµα, δηλαδή το 2020 που ανέφερα προηγουµένως, οι επιθεωρήσεις 

εργασιακών σχέσεων διενήργησαν έντεκα ελέγχους, µε αντικείµενο κατά κύριο 

λόγο την οφειλή δεδουλευµένων αποδοχών, ενώ µία ακόµα µαταιώθηκε λόγω 

µη προσέλευσης των δύο µερών. Από τις πραγµατοποιηθείσες συζητήσεις, οι 

τρεις επιλύθηκαν µε την καταβολή των οφειλόµενων ποσών συνολικού ύψους 

16.309,081 ευρώ. Τέσσερις εργατικές διαφορές παραµένουν σε εξέλιξη, ενώ 

για τέσσερις περιπτώσεις υποβλήθηκε µηνυτήρια αναφορά προς τον 
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εισαγγελέα. Επιπλέον, έχει προγραµµατιστεί περί τα τέλη Σεπτεµβρίου, 

δηλαδή τον τρέχοντα µήνα, η συζήτηση δύο επιπλέον εργατικών διαφορών.» 

Μάλιστα επεσήμανε πως «ως προς τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία το 

Υπουργείο Εργασίας γνωρίζει ότι τα γυµναστήρια µε την επωνυµία «Yava» 

λειτουργούν τα τελευταία χρόνια υπό διαφορετικά εταιρικά σχήµατα. Ωστόσο, 

µε όποιο σχήµα και αν λειτούργησαν, φαίνεται να έχουν δηµιουργήσει 

υπέρογκες ληξιπρόθεσµες οφειλές από τη µη καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών. Παρότι µάλιστα έχει προβεί επανειληµµένα σε ρυθµίσεις οφειλών -

η τελευταία έγινε µε βάση τον ν.4611/2019 για τις εκατόν είκοσι δόσεις τον 

Αύγουστο του 2019- δεν καταβάλλουν τις προβλεπόµενες δόσεις εδώ και 

αρκετούς µήνες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, υπάρχουν σαράντα τρεις 

εταιρείες που λειτούργησαν από το 2015 ως το 2017 µε το εµπορικό σήµα 

«Yava» µε συνολικές οφειλές 3,6 εκατοµµύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Τα 

αναγκαστικά µέτρα είσπραξης που ελήφθησαν, δηλαδή κατασχέσεις 

τραπεζικών λογαριασµών και ακινήτων για τις εταιρείες αυτές, δεν απέδωσαν 

αφ’ ενός διότι τα νοµικά πρόσωπα δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία και οι 

συναλλαγές µε τους πελάτες φαίνεται να γινόντουσαν κάτω από το τραπέζι, 

κάτι το οποίο υπονοήσατε και εσείς στην ερώτησή σας. Επιπρόσθετα, φυσικά 

πρόσωπα που είχαν ευθύνη για τις οφειλές δεν είχαν καµµία οικονοµική 

επιφάνεια.» 

Κατόπιν του παραπάνω και με δεδομένο πως, στο πλαίσιο απάντησης της 

επίκαιρης ερώτησης ο Υφυπουργός Εργασίας είχε δηλώσει πως «η ελληνική 

πολιτεία είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, επιδεικνύει τη δέουσα 

υπευθυνότητα και µέσω των ελεγκτικών µηχανισµών και της δικαιοσύνης 

προσπαθεί να πατάξει κάθε φαινόµενο καταστρατήγησης της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας που προσβάλλει τα εργατικά και ασφαλιστικά 

δικαιώµατα των εργαζοµένων και στερεί πόρους από το ασφαλιστικό 

σύστηµα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω και ένα σηµείο ακόµη, στο οποίο δεν 

αναφερθήκατε και είναι πολύ σηµαντικό για όλες τις περιπτώσεις 

παραβατικότητας. Αυτό δεν το κάνουµε µόνο για λόγους κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Το κάνουµε και για λόγους οικονοµικής αποτελεσµατικότητας»,  

 



Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Από το Σεπτέμβριο του 2020 έως και σήμερα έχουν γίνει έλεγχοι στα 

συγκεκριμένα γυμναστήρια, κατά το διάστημα που αυτά ήταν ανοιχτά; 

2. Αν ναι, ποια είναι τα ευρήματα; 

3. Αν όχι, για ποιο λόγο δεδομένου πως είχαν υπάρξει ευρήματα 

παραβατικότητας της εργοδοσίας και μάλιστα εκκρεμούσαν και η 

διερεύνηση και κάποιων άλλων ανάλογων καταγγελιών; 

4. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα 

στους εργαζόμενους στους οποίου οφείλει η συγκεκριμένη αλυσίδα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




