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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

Αριθμός πρακτικού 9/2010 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνεδρίασε για 

ένατη φορά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Πειραιώς 40) η  

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας που έχει στόχο τη διαμόρφωση 

σχεδίου νόμου για τις εργασιακές σχέσεις.  

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι: 

 

1. κ.Λοβέρδος Ανδρέας, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

2. κ.Σπυρόπουλος Ροβέρτος, Γενικός Γραμματέας Εργασίας 

3. κ.Χάλαρης Μιχάλης, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ  

4. κ.Κουκιάδης Ιωάννης, καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 

5. κ.Δεληγιαννάκης Θοδωρής, Νομικός Σύμβουλος της ΓΣΕΕ 

6. κα Καζάκου Σοφία, Νομικός Σύμβουλος της ΓΣΕΕ 

7. κ.Κουζής Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Επιστημονικός 

Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

8. κα Λαμπουσάκη Σοφία, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

9. κα Μπαρδάνη Ειρήνη, Συντονιστής Δικτύου Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, 

ΣΕΒ 

10. κ. Δήμας Νίκος, Νομικός Σύμβουλος ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕ 

11. κα Ιωαννίδου Ευθυμία, Δικηγόρος και Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΣΕΕ 

12. κ.Αμβράζης Γεώργιος, Γενικός Δ/ντης ΠΟΞ 

13. κ.Ζωητός Νικόλαος, Νομικός Σύμβουλος ΠΟΞ 

14. κα Αγγελοπούλου Όλγα, Επιστημονική Συνεργάτις της ΟΚΕ. 

15. κα Κορφιάτη Αφροδίτη, Δ/ντρια και Ειδική Επιθεωρητής του ΣΕΠΕ 

16. κα Γαλανοπούλου Χαραλαμπία, Προϊσταμένη Τμήματος της Δ/νσης Κοινωνικής   Επιθεώρησης  

Αθηνών 

17. κ.Δημητρακάκης Αθανάσιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Όρων  Εργασίας 
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18. κα Τσιώλη Βασιλική, Προϊσταμένη τμήματος ατομικής σύμβασης εργασίας, Δ/νση όρων 

19. κ.Μυλωνάς Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Τμήματος της Δ/νσης  Όρων Εργασίας 

20. κ.Χατζηγιάννης Αναστάσιος, Προϊστάμενος Τμήματος της Δ/νσης Απασχόλησης 

21. κα Πάλλα Ιωάννα, Ειδική επιστήμονας του Υπουργείου Εργασίας 

22. κ.Κιούλος Ηλίας, Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας 

23. κα Τσακνιά Γιάννα, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας 

24. κ. Ζαχαράκης Χρήστος, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας 

25. κα Κουρεντά Έλια, μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας 

26. κ.Καραγιάννης Κώστας, πρόεδρος του Συλλόγου των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών 

Εργασίας 

27. κα Μιχαηλίδη Θάλεια, Προϊστάμενη Δ/νσης Ασφάλισης και Εσόδων ΙΚΑ 

28. κ.Ζέρβας Γεώργιος, Σύμβουλος Υπουργού, ΣΕΠΕ 

29. κ.Τάσσης  Χρύσανθος, Σύμβουλος Υπουργού, ΓΓΚΑ 

30. κ.Κουτσουρέλης Κωσταντίνος, Σύμβουλος Υπουργού 

31. κ.Κωτσόπουλος Θάνος, Σύμβουλος Υπουργού 

32. κ.Ιωάννου Χρήστος, οικονομολόγος 

 

Αν και είχαν κληθεί εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ δεν παρέστη κανείς. 

 

Καθήκοντα γραμματέως άσκησε η κα Χόνδρου Παναγιώτα, στέλεχος του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Καλημέρα σας. Σήμερα συνεχίζουμε τη συζήτηση για την αδήλωτη εργασία και το ΣΕΠΕ. Έχει 

διανεμηθεί σε όλους σας ένα έγγραφο το οποίο έχω συντάξει, προσπαθώντας να συνοψίσω 

όλες τις σχετικές προτάσεις που κατέθεσαν οι Υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ κλπ). Θα ήθελα να 

επισημάνω ότι αυτός ο δεύτερος κύκλος μεταρρυθμίσεων, δεν έχει σχέση με τον πρώτο.  Ο 

πρώτος αφορούσε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που δεν επέφεραν κάποιο κόστος. Ήταν μια 

απλή διαδικασία, καθώς είχαμε κάποιους νόμους τους οποίους βελτιώσαμε, προκειμένου να 

μειωθεί η ανασφάλεια και να αυξηθούν οι εγγυήσεις στις εργασιακές σχέσεις. Για την 

αναδιοργάνωση όμως του ΣΕΠΕ απαιτούνται συνδυασμένες ενέργειες, μελέτες μέτρησης του 

κόστους, επιτροπές με τη συμμετοχή και τεχνοκρατών κ.α. Προτείνω στον Υπουργό να  

συζητάμε στο πλαίσιο της παρούσας Επιτροπής τα προβλήματα και κάποια άλλη Επιτροπή να 

τα επεξεργάζεται. Η Επιτροπή αυτή προτείνεται να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του 

ΣΕΠΕ, έναν των εργαζομένων, έναν των εργοδοτών και έναν κοινά αποδεκτό τεχνοκράτη έτσι 

ώστε οι ιδέες, που ακούγονται εδώ, να μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες δράσεις εκ των 

οποίων άλλες χρειάζονται νομοθετική μεταρρύθμιση, άλλες ειδικές μελέτες, άλλες 

χρηματοδοτήσεις κ.ο.κ. Στο έγγραφό μου, έκανα μια πρώτη ταξινόμηση των θεμάτων σε 
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τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά στο θέμα ελέγχου από το ΣΕΠΕ, η δεύτερη στη 

μείωση της γραφειοκρατίας, η τρίτη στις κυρώσεις και η τέταρτη σε ειδικά θέματα ελέγχου 

που αφορούν και το ΣΕΠΕ και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Δεν χρειάζεται να 

επαναλάβουμε στη σημερινή συνεδρίαση τις αναφορές στις παθογένειες. Απλά να προσθέσετε 

τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει, ώστε να έχει υλικό η Επιτροπή να το επεξεργαστεί.  

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ  

Στον τομέα των ελέγχων μπορούν να καταγραφούν τα εξής θέματα που πρέπει να 

προσελκύσουν την προσοχή μας: 

α. Ενίσχυση του βαθμού ανεξαρτησίας των ελεγκτικών μηχανισμών από την παρεμβολή 

πολιτικών παραγόντων (βελτίωση άρθρου 9 παρ.2 ν. 2639/1978)  

β. Τρόποι βελτίωσης τόσο των εσωτερικών ελέγχων (θα πρέπει οι επιθεωρητές να 

λογοδοτούν κάπου, να έχουν κάποιον να τους καθοδηγεί και να ελέγχει την ορθότητα των 

επιθεωρήσεων), όσο και του εξωτερικού ελέγχου, όπως ο έλεγχος από κοινωνικούς 

εταίρους.  

γ. Ανάγκη γνώσης σε δεδομένη στιγμή του συνόλου των επιχειρήσεων που λειτουργούν.  

δ. Βελτίωση στατιστικών δεδομένων τόσο για τον αριθμό των επιχειρήσεων, όσο και για το 

απασχολούμενο προσωπικό. Αυτό είναι θέμα που δεν μπορεί να λυθεί εδώ. Χρειάζεται να 

συσταθεί ειδική επιτροπή (πρέπει να δούμε πώς, με ποιους, τί χρήματα χρειάζονται κλπ.). 

ε. Μελέτη τρόπου λειτουργίας ενιαίου μητρώου επιχειρήσεων.  

στ. Μελέτη αύξησης αριθμού ελέγχου κατά μήνα, τόσο των δειγματοληπτικών όσο και των 

ελέγχων κατόπιν καταγγελίας.  

ζ. Ενίσχυση επανελέγχου για διαπίστωση συμμόρφωσης.  

η. Αντικειμενικοποίηση-τυποποίηση μεθόδων ελέγχου, με στόχο τη μείωση της διακριτικής 

ευχέρειας των ελεγκτών. Διάβασα από αναφορές των συναδέλφων σας ότι οι έλεγχοι 

στηρίζονται, σε μεγάλο βαθμό, πάνω σε υποκειμενικά κριτήρια. Δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει των οποίων εκτελούνται οι έλεγχοι. Στο θέμα αυτό 

εντάσσονται η αξιοποίηση, κατά πρώτο λόγο, του εγχειριδίου ελέγχου του επιθεωρητή 

δημόσιας διοίκησης, ο καθορισμός ενιαίων στοιχείων υποχρεωτικών για τη διαμόρφωση 

ενιαίου δελτίου και ομοιογένειας δράσης (απαιτείται συγκρότηση μιας ολιγομελούς 

επιτροπής).  

θ. Επέκταση χρονικών ορίων ελέγχου καταστάσεων εργοδότη μέχρι την κάλυψη πενταετίας 

που είναι ο χρόνος παραγραφής μισθολογικών αξιώσεων (προβλέπονται διαφορετικές 

ρυθμίσεις, για τις άδειες ο έλεγχος εκτείνεται μέχρι τα πέντε χρόνια, για τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα άρθρο 18 ν. 1082/80 δεν προβλέπεται προθεσμία, για τις κοινοποιήσεις στο 

πλαίσιο του π.δ. 156/54 ή συμβάσεις κοινωνικής απασχόλησης προβλέπεται σύντομη 

προθεσμία). 
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ι. Διασταύρωση με στοιχεία αποδοχών που εμφανίζονται στις καταστάσεις για ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, 

εφορία. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω, επειδή υπήρξαν μερικές αντιδράσεις από το ΣΕΠΕ, 

ότι και η ΟΚΕ υποστηρίζει ότι χρειάζεται συντονισμένος έλεγχος.  

ια. Μελέτη διασύνδεσης ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και αποτελεσματικής εφαρμογής μικτών ελέγχων 

που προβλέπει ήδη το άρθρο 51 ν. 3695/2008, με το σχηματισμό βάσης κοινών 

δεδομένων. 

ιβ. Παρότρυνση ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, καταστάσεων, τήρησης ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου, προγραμμάτων. 

ιγ. Κίνητρα για τη γενίκευση της κατάθεσης μισθοδοσίας σε λογαριασμούς τραπεζών (αυτό 

μειώνει αμφιβολίες ως προς το ύψος των πραγματικώς καταβαλλόμενων μισθών). 

ιδ. Καθιέρωση ενιαίου βιβλίου προσωπικού για ΙΚΑ και ΣΕΠΕ με μείωση γραφειοκρατίας. 

 

Σε έγγραφα επίσης των συναδέλφων σας, είδα ότι η επιτροπή συμφιλίωσης, λειτουργεί με 

γραφειοκρατικό τρόπο.  Θα έπρεπε να δούμε μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να παίξει πιο 

αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο ώστε πολλές υποθέσεις να σταματάνε και να μην 

πηγαίνουν στα δικαστήρια.  

 

2. ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ένα μέρος των λύσεων που προτείνονται πιο πάνω συνδέεται με τη μείωση της 

γραφειοκρατίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει μελέτη τρόπων αποδέσμευσης των επιθεωρητών 

από καθαρά διοικητικά καθήκοντα, υποκατάσταση του σημερινού χαρτομάνι με ηλεκτρονικά 

μέσα διοίκησης που θα επιτρέψουν ταχεία αναζήτηση στοιχείων από τους χιλιάδες φακέλους. 

Πρακτικά πρέπει να εξεταστεί η σωστή εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 2639/1998 που 

καθορίζει το κύριο έργο του ΣΕΠΕ. Για την ενίσχυση του ΣΕΠΕ με καθαρά διοικητικό 

προσωπικό να εξεταστούν τα αποτελέσματα ως προς τις δυνατότητες μετατάξεων στο ΣΕΠΕ 

(βλ. 9 παρ. 7 ν. 2639/1998 που καταργήθηκε με παρ. 5 άρθρ. 76 ν. 3746/2009. βλ. και άρθρο 

68 ν.3518/2006) 

 

3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ριζική αναμόρφωση του υφισταμένου πλαισίου κυρώσεων που είναι πολύπλοκο, δημιουργεί 

ασάφειες όπως ομολογούν εισαγγελείς, διαβαθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμφέρει το 

παράνομο, περιέχει μεγάλες δυνατότητες διακριτικής ευχέρειας καθορισμού προστίμων, δεν 

είναι διαβαθμισμένο ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, ούτε λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη τις περιπτώσεις υποτροπής. Ειδικά για τις διοικητικές κυρώσεις η διαδικασία είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρα, περίπου απαιτείται ένας χρόνος, τα παρακρατούμενα ποσά σε 

περίπτωση προσφυγής είναι μικρά. 

Προσωπικά μου έχουν πει ακόμα και εισαγγελείς: «κ.Κουκιάδη, δεν μπορούμε να κάνουμε τη 

δουλειά μας, γιατί έχουμε κυρώσεις διάσπαρτες που αναιρούν η μία την άλλη». Το ζητούμενο 
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είναι λοιπόν, αν υπάρχει η δυνατότητα να κωδικοποιήσουμε όλες τις κυρώσεις, σε ένα ενιαίο 

κείμενο, όπου θα υπάρχει το σύνολο των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Πρόκειται για 

μια δουλειά που πρέπει να γίνει από ειδικούς.  Κατά τη γνώμη μου θα χρειαστεί η σύσταση 

ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΠΕ, ποινικολόγων και 

διοικητικολόγων. 

 

4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πολλά από τα θέματα αυτά συνδέονται με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.  

α. Υποβολή τροποποίησης προγραμμάτων ωραρίου (άρθρο 68 Ν. 3518/2006). Τα ξενοδοχεία 

πέτυχαν ειδική μεταχείριση για την υποβολή τροποποιήσεων προγραμμάτων εντός 

σαράντα-οκτώ ωρών, και όχι αυθημερόν, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται η δυνατότητα 

οποιοδήποτε ελέγχου.  

β. Κατάθεση από τις επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα πίνακα προσωπικού εντός μηνός από 

την έναρξη της εποχικής περιόδου (άρθρο 16 παρ.3 2874/2000). Αυτό δίνει τη 

δυνατότητα για μαύρη εργασία στο ενδιάμεσο διάστημα. Θα έπρεπε να γίνεται αυθημερόν. 

γ. Δυσκολίες ελέγχου σε καθαρίστριες, φύλακες. Σε περίπτωση υπεργολαβίας όπου είναι 

άλλος ο εργοδότης και άλλος ο τόπος εργασίας. Έρευνα μελέτης τήρησης βιβλίου και 

στους χώρους εργασίας. Για τους διανομείς έρευνα τρόπου ελέγχου τήρησης ωραρίου.  

δ. Για τη μερική απασχόληση καταγγέλλονται περιπτώσεις πλαστογραφίας υπογραφών. Ενώ 

προσλαμβάνονται για πλήρη απασχόληση οι συμβάσεις αναφέρονται σε μερική 

απασχόληση με υπογραφές που τίθενται εκ των υστέρων από ανθρώπους του εργοδότη. 

Ίσως θα έπρεπε να ελέγχονται αυτές οι συμβάσεις βάσει των υπογραφών τους. 

ε. Κατάχρηση πρακτικής χρησιμοποίησης εκπαιδευομένων. Πολλές επιχειρήσεις και κυρίως 

ξενοδοχεία μειώνουν το μισθολογικό κόστος με τη χρησιμοποίηση για κανονική 

απασχόληση μαθητευομένων. Το άρθρο 10 Ν. 3667/2008 προβλέπει έκδοση υπουργικής 

απόφασης που θα καθορίζει τους όρους στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνονται, 

ποσόστωση και απαγόρευση υποκατάστασης πραγματικής απασχόλησης. Κατά περίεργο 

τρόπο η έκδοση τέτοιας απόφασης δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ενώ έχει 

συσταθεί και ειδική επιτροπή, από όσο γνωρίζω, για το θέμα αυτό. 

στ. Επανακαθορισμός του ελέγχου ωραρίου οδηγών τουριστικών λεωφορείων, όπου με την 

πρακτική των διπλών βιβλίων καθίσταται αδύνατος.  

ζ. Μετανάστες. Υπάρχει πρόβλημα στην πράξη από το γεγονός ότι το ΣΕΠΕ διαπιστώνει 

παραβάσεις και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας επιβάλλει τις κυρώσεις.  

η. Καταστρατήγηση νομοθεσίας καταγγελίας σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση 

(άρθρο 6 παρ. 1 ν. 2972/2000).  

 

5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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Η γνώμη μου είναι να γίνεται στην παρούσα Επιτροπή μία πρώτη τοποθέτηση απέναντι στα 

τιθέμενα προβλήματα. Να συγκροτηθεί μια ολιγομελής επιτροπή, πενταμελής ή επταμελής, με 

εκπροσώπους του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ, έναν εκπρόσωπο εργοδοσίας, έναν εκπρόσωπο της ΓΕΣΕΕ 

και έναν τεχνοκράτη, η οποία θα επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις που απαιτούν 

νομοθετικές ρυθμίσεις, διοικητικές παρεμβάσεις ή άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες. Οι προτάσεις 

αυτές να έρθουν για μία τελική συζήτηση στην παρούσα Επιτροπή.  

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμμτές ΣΕΠΕ) 

Καλή σας ημέρα και Καλή Χρονιά. Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για τις δράσεις διαλόγου 

που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με αποδέκτες το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. Όπως είχε αναφερθεί 

σε προηγούμενη συνεδρίαση, με πρωτοβουλία του κ.Υπουργού, ζητήθηκε από όλο το 

προσωπικό του ΣΕΠΕ να συνεισφέρει με την εμπειρία του σε αυτό τον διάλογο καταθέτοντας 

έκαστος/η τις απόψεις του. Παράλληλα διενεργήθηκε έρευνα πεδίου με στόχο τη διερεύνηση 

των παραγόντων που συντελούν στην αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΠΕ, όπως 

προκύπτουν από τις αντιλήψεις των υπαλλήλων για το ρόλο τους, τις ενέργειες των άμεσα 

προϊσταμένων, την ικανοποίηση από το εργασιακό περιβάλλον και τις αλλαγές που θα 

ενισχύσουν το έργο του ΣΕΠΕ. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί και έτσι λοιπόν σήμερα 

θα σας διανεμηθούν αυτά τα δύο πολύ ενδιαφέροντα κείμενα-πορίσματα, που περιλαμβάνουν  

τη συνθετική παρουσίαση των προτάσεων του προσωπικού για την αναδιοργάνωση του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

πεδίου. Πρόκειται για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Όμως επιτρέψτε μου να σημειώσω εδώ, 

πως εάν δεν στελεχωθεί το ΣΕΠΕ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια με 600 άτομα, οποιαδήποτε 

μεταρρύθμιση είναι κενή περιεχομένου. Το ΣΕΠΕ είναι ένα αξιόμαχο σώμα, με αρκετά καλά 

καταρτισμένο προσωπικό, αλλά είναι ένα «γηρασμένο» σώμα. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Δ/νσης Προσωπικού, μέσα στα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια, οι κοινωνικοί επιθεωρητές θα 

μειωθούν κατά πενήντα τοις εκατό (50%) περίπου! Αυτό, κατά την εκτίμησή μου, είναι το 

σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια ο κ.Υπουργός έχει ζητήσει 

από τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, να εξαιρεθεί το ΣΕΠΕ από το «πάγωμα» των 

προσλήψεων που ανακοινώθηκε για το δημόσιο τομέα, όπως εξαιρείται για παράδειγμα ο 

τομέας της υγείας.  

Σχετικά με το διαδικαστικό θέμα, το οποίο ορθώς θέσατε κ.καθηγητά, θα ήθελα να επισημάνω 

ότι υπάρχει ένα όργανο το οποίο δεν μπορούμε να παρακάμψουμε: το ΣΚΕΕΕ (Συμβούλιο 

Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας) που γνωμοδοτεί για τη δράση και τη λειτουργία 

του ΣΕΠΕ (ν.2639/98, άρθρο 13). Μπορεί βέβαια πολλοί από τους κοινωνικούς εταίρους που 

συμμετέχουν στη παρούσα επιτροπή να είναι και μέλη του ΣΚΕΕΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

κάποια ζητήματα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη από το ΣΚΕΕΕ και μετά να έρθουν στη 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή.  
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Επίσης, αυτό που προτείνετε κ.καθηγητά σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, προβλέπεται ήδη 

και αποτελεί αρμοδιότητα του σώματος των Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας. Ένα από τα 

βασικά καθήκοντα των Ειδικών Επιθεωρητών είναι να ελέγχουνε κατά πόσον δουλεύουνε 

σωστά οι επιθεωρητές εργασίας.  

Συνεχίζοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι πέρα από την πρόσληψη προσωπικού, το ΣΕΠΕ 

χρειάζεται έναν σοβαρό κανονισμό λειτουργίας, θεμελιωμένο σε βασικές αρχές ποιότητας. 

Φιλοδοξούμε να συντάξουμε, λοιπόν, έναν κανονισμό λειτουργίας, στον οποίον θα ληφθούν 

υπόψη τα εξής: 

• Διοίκηση μέσω στόχων (Ν.3230/2004) 

• Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης 

• Οι απαιτήσεις των Προτύπων Ποιότητας (πχ. ISO IEC 17020) για τους φορείς ελέγχου 

• Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

• Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες σχετικά 

με τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 

κατάσταση ανά περιοχή σε βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη 

• Οι επισημάνσεις του προσωπικού σχετικά με τις ελλείψεις του ΠΔ 136/99 

Με τον νέο κανονισμό λειτουργίας επιδιώκουμε την ενίσχυση της αποδοτικότητας του Σ.ΕΠ.Ε. 

μέσα από: 

• Καθιέρωση διαδικασιών και μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και 

αποδοτικότερη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. με έμφαση στην τυποποίηση 

• Βελτίωση περιγραφών θέσεων 

• Καλύτερη εκμετάλλευση του στελεχιακού δυναμικού 

Το ΣΕΠΕ λοιπόν χρειάζεται προσλήψεις, θέσπιση κανονισμού λειτουργίας και ανακατανομή 

του ανθρώπινου δυναμικού βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ο κ.Υπουργός και εγώ, 

έχουμε ζητήσει από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία πληροφορίες για την κατανομή του 

εργατικού δυναμικού σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα 

κατά το σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ.  

Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, 

όπως ανέφερε ο κ.καθηγητής, είναι η μηχανοργάνωση του ΣΕΠΕ. Σας ενημερώνω ότι 

βρισκόμαστε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων 

Πόρων, προκειμένου να εξασφαλισθούν οικονομικοί πόροι, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων 

που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του ΣΕΠΕ.  Σκοπεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υποβολής καταστάσεων προσωπικού και να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων 

των υπαλλήλων σε ένα εσωτερικό διαδίκτυο. Στόχος μας είναι  να υλοποιηθούν αυτά τα 

προγράμματα μέχρι το 2011.  

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι η εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού είναι ένα 

μεγάλο ζητούμενο και συνεπώς η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων προκειμένου να 

καταστούν πιο αξιόμαχοι οι Επιθεωρητές, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.  
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Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Ευχαριστούμε τον κ.Χάλαρη. Ο λόγος παρακαλώ στον κ.Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος έχει 

μεγάλη εμπειρία στα εργασιακά θέματα. Να σας συγχαρούμε κ.Σπυρόπουλε για την ανάληψη 

των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Εργασίας.  

 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Εργασίας) 

Σας ευχαριστώ. Ενημερώθηκα από τον κ.Υπουργό για αυτή την προσπάθεια και αυτό που θα 

ήθελα να σημειώσω είναι ότι όσο επιχειρούμε να νομοθετήσουμε και να διαμορφώσουμε μια 

πολιτική ενέργεια, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πιο είναι το μείζον θέμα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε. Κατά την εκτίμησή μου, δεν μπορούμε να πατάξουμε το πρόβλημα της 

αδήλωτης εργασίας με την εντατικοποίηση των ελέγχων. Αυτό που πρέπει ουσιαστικά να 

προβάλλουμε και να καταφέρουμε να περάσουμε ως μήνυμα στην κοινωνία, είναι ότι η 

νομιμότητα συμφέρει! Εάν δεν περάσει αυτό το μήνυμα, τότε θεωρώ ότι η διαδικασία 

ελέγχων, θα αποδώσει μεν σε ένα βαθμό, αλλά δεν θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Επιπλέον, σε κάθε στάδιο διαμόρφωσης της πολιτικής μας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι 

δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης πόρων για τη 

δημιουργία υποδομών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μηχανισμών ελέγχου. Δηλαδή 

δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε μία μηχανογραφική υποδομή που θα ελέγχει την 

εισφοροδιαφυγή, μία που θα ελέγχει την αδήλωτη εργασία κλπ. Οι οικονομικές συνθήκες 

απαιτούν την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που παρουσιάζονται. Θα πρέπει ίσως να δούμε και τη συσχέτιση που μπορεί να έχει το θέμα 

που συζητάμε με την φορολόγηση. Για να γίνω πιο σαφής, πιστεύω ότι για να οικοδομήσουμε 

την αντίληψη ότι η νομιμότητα αξίζει, τότε πρέπει η νομιμότητα να επιβραβεύεται! Για 

παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί μετά από δύο-τρεις ελέγχους ότι ένας εργοδότης που απασχολεί 

πάνω από πενήντα (50) άτομα, είναι νόμιμος και δηλώνει το σύνολο του προσωπικού που 

απασχολεί, τότε για την επιβράβευσή του θα μπορούσε να έχει φοροαπαλλαγές ή μειωμένες 

ασφαλιστικές εισφορές. Αν κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι όλοι όσοι εισφοροδιαφεύγουν 

πληρώνουν, τότε το ΙΚΑ μπορεί να είναι βιώσιμο μειώνοντας  τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%).  

Είμαι της γνώμης πως δεν πρέπει να είμαστε παρορμητικοί, αλλά να το ψάξουμε πολύ το 

θέμα, να το συζητήσουμε πριν πάρουμε τις τελικές αποφάσεις μας. Προσωπικά, θα είμαι δίπλα 

σας μαζί με τον κ.Υπουργό, για να κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατόν. 

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του καθηγητή 

κ.Κουκιάδη σε αυτή την επιτροπή. Πρόκειται για έναν αξιόλογο νομικό, ο οποίος έχει βαθιά 

γνώση για το εργασιακό, παραγωγικό και οικονομικοπολιτικό γίγνεσθαι των τελευταίων ετών. 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 
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Σας ευχαριστώ πολύ κ.Γενικέ. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις σας. 

Παρακαλώ ο λόγος στους κοινωνικούς εταίρους.   

 

Κουζής Γιάννης (ΓΣΕΕ) 

Επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ γενική τοποθέτηση, καθώς οι συνάδελφοι από τη νομική 

υπηρεσία της ΓΣΕΕ, οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί ειδικότερα ζητήματα, θα είναι πιο 

αναλυτικοί.  

Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω μια συμφωνία στα θέματα των συνεργιών. Το θέμα της 

εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά 

αποκλειστικά και μόνο τους μηχανισμούς ελέγχου του ΣΕΠΕ. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος για 

την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συνεργιών, ανάμεσα στους 

μηχανισμούς του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ, της Εφορίας κλπ. Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας 

είναι απαραίτητη και  μπορεί να συμβάλλει θετικά σε όλη αυτή τη προσπάθεια. Βέβαια, θεωρώ 

ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι αναμένεται περαιτέρω μείωσή του ήδη περιορισμένου 

αριθμού των επιθεωρητών εργασίας. 

Θα σταθώ όμως περισσότερο σε ένα «πλέγμα» μέτρων που υπερβαίνουν τους μηχανισμούς 

ελέγχου του ΣΕΠΕ ή των άλλων Υπηρεσιών, έτσι ώστε να φωτίσουμε το ευρύτερο περιβάλλον 

στο οποίο καλούνται οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες να συμμορφωθούν με το νόμο. 

Πρόκειται βέβαια για ένα θέμα το οποίο δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Εργασίας, όμως εμπλέκεται και αυτό στη διαδικασία. Με αφορμή την τοποθέτηση 

του κ. Σπυρόπουλου σχετικά με το ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στους μηχανισμούς 

ελέγχου στην προσπάθειά μας να πατάξουμε την αδήλωτη εργασία, θα ήθελα να σημειώσω 

ότι ένας παράγοντας που σχετίζεται με την εκτεταμένη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας 

και καθιστά την Ελλάδα πρώτη στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι το ιδιαίτερα χρονοβόρο και 

κοστοβόρο της απονομής δικαιοσύνης σε θέματα εργατικών διαφορών. Σε αυτό το πλαίσιο, 

εντοπίζεται η ανάγκη για μια αποφασιστικότερη αρμοδιότητα των επιθεωρητών εργασίας, 

ουτοσώστε να μην φτάνουν οι εργατικές διαφορές στα δικαστήρια, όπως σημείωσε 

προηγουμένως και ο κ.Κουκιάδης. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να υιοθετήσουμε κάποιες 

ειδικότερες μορφές απονομής εργατικής δικαιοσύνης, βασισμένοι σε εμπειρίες άλλων χωρών. 

Στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συναντάμε για παράδειγμα τα 

εργατοδικεία, τα οποία αποφορτίζουν το σύστημα απονομής δικαιοσύνης των εργατικών 

διαφορών και υποβοηθούν το συνολικότερο έργο για την εξασφάλιση της εφαρμογής της 

εργατικής νομοθεσίας.  

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Πράγματι αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να κάνουμε 

τίποτα για να γίνει πιο σύντομο το χρονικό διάστημα απονομής της δικαιοσύνης. Το μόνο που 
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μπορούμε να κάνουμε προς αυτή τη κατεύθυνση είναι να ενισχύσουμε τους συμφιλιωτικούς 

μηχανισμούς του ΣΕΠΕ.  

 

Κουζής Γιάννης (ΓΣΕΕ) 

Δεν είναι κάτι που μπορεί να εξασφαλίσει το Υπουργείο Εργασίας, όμως δεν πρέπει να υπάρξει 

αποσπασματική θεώρηση των πραγμάτων. Με αυτή την έννοια το λέω.   

 

Θοδωρής Δεληγιαννάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

Χαιρετίζουμε και εμείς την παρουσία του κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου και ευχόμαστε καλή 

επιτυχία στα νέα καθήκοντά του ως Γεν. Γραμματέα. Η διαδρομή του κ. Σπυρόπουλου από 

κορυφαίες θέσεις ευθύνης στο συνδικαλιστικό Κίνημα αποτελεί εχέγγυο γνώσης και 

ευαισθησίας για τον κόσμο της εργασίας. 

Η αδήλωτη εργασία είναι ακραία μορφή ευελιξίας με υψηλά ποσοστά στη χώρα μας λόγω και 

του μεγάλου κατακερματισμού των αγορών εργασίας, που καθιστά δυσχερείς τους ελέγχους, 

πέραν των άλλων αδυναμιών και δυσλειτουργιών του συστήματος στην Οικονομία και την 

κοινωνία, το οποίο ανέχεται και ενίοτε υποθάλπει την παρανομία. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να περιοριστεί το φαινόμενο των αδήλωτων επιχειρήσεων που παράγουν 

και αδήλωτη εργασία. Υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό είναι η γραφειοκρατία και η 

αναποτελεσματικότητα του διοικητικού περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν 

οι επιχειρήσεις. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα της αδήλωτης εργασίας. 

Απαιτείται ένα οργανωμένο σύστημα που να διασταυρώνει στοιχεία και πληροφορίες μεταξύ 

διαφορετικών υπηρεσιών που σήμερα είναι ασύμπτωτες και δεν διασταυρώνονται οι βάσεις 

δεδομένων τους. 

Είναι αναγκαία και τεχνικά δυνατή η πρόταση διασύνδεσης δεδομένων των Ασφαλιστικών 

Ταμείων, της ΔΟΥ, του  Ο.Α.Ε.Δ. και του ΣΕΠΕ. 

Πολύ χρήσιμη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα είναι η δημιουργία σημείων 

όπου θα παρέχονται «υπηρεσίες μίας στάσης», όχι μόνο για την έναρξη μιας επιχείρησης, 

αλλά και στη συνέχεια για την επιχειρηματική λειτουργία πχ κατά το πρότυπο των ΚΕΠ, ώστε 

οι επιχειρήσεις να μην αναγκάζονται ν’ απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες πχ για τη 

σύναψη εργασιακής σχέσης στον Ο.Α.Ε.Δ. και την Επιθεώρηση Εργασίας, για την ασφάλισή 

της στο ΙΚΑ και ως προς το εισόδημά της στη ΔΟΥ. 

Αδήλωτη εργασία, εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή είναι αλληλένδετες και απαιτούνται 

κοινές δράσεις και πολιτικές για την καταπολέμησή τους. 

Επίσης προϋπόθεση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας είναι η αναβάθμιση των 

υποδομών και του εξοπλισμού του ΣΕΠΕ για να αποδεσμευθεί εν μέρει από τα γραφειοκρατικά 
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καθήκοντα με τα οποία έχει επιφορτισθεί και να δώσει βάρος στους συστηματικούς επιτόπιους 

ελέγχους. 

Οι έλεγχοι δεν αρκεί να γίνονται, όπως συνήθως κατόπιν καταγγελιών, αλλά κυρίως βάσει 

προγραμμάτων και στόχων πολιτικής, π.χ. αγροτικός τομέας, κατασκευές κλπ, ώστε να 

καταπολεμηθεί η αδήλωτη αγορά εργασίας σε κλαδικές ή τοπικές εργασίας. Η κεντρική 

Διοίκηση πρέπει αφενός ν’αυξήσει τον αριθμό των επιθεωρητών αφετέρου να επιβάλει 

συγκεκριμένο αριθμό ελέγχων, τη συχνή τήρηση δεδομένων για τους διενεργηθέντες 

ελέγχους και τα αποτελέσματά τους, ενθαρρύνοντας τους ίδιους τους επιθεωρητές να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση των στόχων πολιτικής για την καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά.  

Αποφασιστικής σημασίας, πέραν των ελέγχων, είναι και η συμβουλευτική λειτουργία του 

ΣΕΠΕ, η οποία τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει υποβαθμιστεί. Συναφής είναι η ανάγκη 

κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας, μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, 

αλλά και εσωτερικής επικοινωνίας των υπηρεσιών μεταξύ τους. 

Απαιτείται επίσης αποτελεσματική συνεργασία των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ με τις δικαστικές 

Αρχές, προκειμένου ν’αποδίδεται η προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή κατά την εκδίκαση 

υποθέσεων μετά από παραπομπή από τον Επιθεωρητή ή από τον εργαζόμενο εργατικών 

διαφορών. Πρέπει να γίνει εκατέρωθεν αποδεκτός ο συμπληρωματικός ρόλος του ΣΕΠΕ και 

Δικαιοσύνης στο πεδίο των συνθηκών εργασίας και της προστασίας των εργαζομένων. 

Επιπλέον πρέπει ν’αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις να 

καταγράφονται και να έχει πρόσβαση σ’αυτές το ΣΕΠΕ, προκειμένου να προσδιορίζει τους 

στόχους δράσης του, ενδεχομένως ν’αναθεωρεί τα κριτήρια των ελέγχων ή να λαμβάνει άλλα 

πρόσφορα μέσα αποτρεπτικά των παραβιάσεων. 

Πρέπει να περιορισθεί το φαινόμενο της άνευ ετέρου παραπομπής στα Δικαστήρια υποθέσεων 

που θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί από το ΣΕΠΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Περαιτέρω, ως Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρούμε ότι πρέπει ν’ανατεθούν στο ΣΕΠΕ ανακριτικά καθήκοντα και 

εξουσίες για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Πρέπει επίσης να 

καθιερωθεί υποχρέωση εμφάνισης του εργοδότη ή του εκπροσώπου του σε πρόσκληση του 

επιθεωρητή με πρόβλεψη διοικητικής και ποινικής κύρωσης σε περίπτωση άρνησης, ακόμη και 

δυνατότητα βίαιης προσαγωγής του σε περιπτώσεις διατάραξης του εργασιακού κλίματος με 

ευθύνη του εργοδότη. 

Στο πλαίσιο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι ομόλογες 

εργοδοτικές οργανώσεις, γνωρίζει το θέμα και η κα Ρένα Μπαρδάνη ανάμεσα σε άλλους, 

έχουμε αναλάβει ήδη πρωτοβουλίες από κοινού για την καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας, η οποία, πέραν της αντεργατικής και αντιασφαλιστικής της διάστασης, έχει και 

αντιαναπτυξιακή καθώς και αντι-ανταγωνιστική διάσταση και συνέπειες. 
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Ενδεικτικά σας αναφέρω το άρθρο 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009, όπου συμφωνήθηκαν επί 

λέξει τα εξής:  

«Η αδήλωτη εργασία είναι σύνθετο φαινόμενο που δημιουργεί προβλήματα σε όλους: κράτος 

– εργαζόμενους – επιχειρήσεις.  Στρεβλώνει την αγορά, υπονομεύει την ανάπτυξη, δημιουργεί 

συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού, διευκολύνει την παραοικονομία,  γεννά ανασφάλειες και 

επιδεινώνει το ασφαλιστικό σύστημα.  Τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη συμφωνούν  

και ζητούν από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει μια εθνική στρατηγική  μέτρων τόσο για την 

πρόληψη όσο και την καταστολή της παραβατικότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται: η βελτίωση 

και ενίσχυση των  ελεγκτικών  μηχανισμών,  η δημιουργία υποδομών και πληροφοριακών 

εργαλείων,  μέτρα  διαφάνειας στο νομικό πλαίσιο, εκστρατεία ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης».  

Πρόκειται βεβαίως για διακηρυκτικού τύπου ρήτρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναγκαστικά συνοπτική και 

γενικόλογη, αλλά δίνει κατεύθυνση και σηματοδοτεί την αντίθεση στην αδήλωτη εργασία των 

κοινωνικών διαπραγματευτών σε κορυφαίο επίπεδο και το ενδιαφέρον τους για την 

καταπολέμησή της. 

Περαιτέρω στο θεσμικό διεκδικητικό πλαίσιο της Γ.Σ.Ε.Ε. για τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2010 

περιέχονται προτάσεις προς συλλογική διαπραγμάτευση για την καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας στις εργολαβικές υπηρεσίες, κυρίως καθαρισμού και φύλαξης, καθώς και στον Τομέα 

του Τουρισμού. 

Ενδεικτικά σας αναφέρω μερικές από τις προτάσεις για τις εργολαβίες: 

«[…] Η αμοιβή των εργαζομένων του κλάδου να γίνεται μέσω τραπέζης για να αποδεικνύεται 

σαφώς το ύψος της αμοιβής και ο χρόνος πληρωμής τους.  Κρίνεται απαραίτητο λόγω 

σωρείας καταγγελιών  για υφαρπαγή υπογραφής των εργαζομένων σε αποδείξεις 

διαφορετικού ποσού αμοιβής από αυτό που πραγματικά λαμβάνουν. 

Να παρέχονται όλα τα έγγραφα που αφορούν σύνταξη συμβάσεων έργων στις αρμόδιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των Σ.Σ.Ε. και της 

Εργατικής Νομοθεσίας, χωρίς να «επικαλούνται» οι αρμόδιες αρχές ζήτημα «προσωπικών 

δεδομένων» και να υποχρεούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εισαγγελική παραγγελία. 

Κάθε μήνα να χορηγείται υποχρεωτικά (εάν υπάρχει κενό στην νομοθεσία να καλυφθεί) 

αναλυτική βεβαίωση αποδοχών που να εμφανίζονται: 

• Ειδικότητα 

• Ώρες εργασίας- Ημέρες εργασίας – τόπος εργασίας 

• Αμοιβή σύμφωνα με Σ.Σ.Ε.  

• Επιδόματα 

• Υπερωρίες – Υπερεργασία – Κυριακές – Αργίες – Νυχτερινά  

Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών ΙΚΑ- ΣΕΠΕ- ΣΕΠΥ και συγκριτικός έλεγχος μέσω των 

άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών. Η ασφαλιστική ενημερότητα να συγκρίνεται ως προς τα στοιχεία 
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με τη φορολογική ενημερότητα των επιχειρήσεων. Παράδειγμα: Εργολαβική Eταιρεία 

καθαρισμού που έχει 40 πολυκατοικίες (φορολογική ενημερότητα) με 3 εργαζόμενους 

(ασφαλιστική ενημερότητα) είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί μαύρη ανασφάλιστη εργασία. 

Για να καταστεί δυνατός ο αναφερόμενος έλεγχος χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση που να 

προβλέπει ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να καταθέτουν στις επιθεωρήσεις εργασίας 

καταστάσεις προσωπικού ανά συγκεκριμένο έργο και όχι συγκεντρωτικές των επιχειρήσεων 

τους (κλωνοποίηση εργαζομένων) […]». 

Οι προτάσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. σχετικά με τις εργολαβίες είναι ήδη κατατεθειμένες σε προηγούμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι πολλές από αυτές θα μπορούσαν ν’αποτελέσουν 

διατάξεις του Σχ/Ν για τις εργασιακές σχέσεις. 

Πέραν των αιτημάτων της Γ.Σ.Ε.Ε. για τις εργολαβίες, στο διεκδικητικό θεσμικό πλαίσιό μας 

για τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και υπό τον τίτλο «Αδήλωτη Εργασία», περιέχονται τέσσερα αιτήματα 

για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στις τουριστικές επιχειρήσεις, από τα οποία για 

συντομία χρόνου σας διαβάζω μόνο το πρώτο: «Θέσπιση ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ανά 

επιχείρηση των μαθητευομένων που κάνουν πρακτική άσκηση στις τουριστικές και συναφείς 

επιχειρήσεις έως ποσοστού 10% του προσωπικού τους». 

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό που είπα και στην προηγούμενη 

συνεδρίαση για το Σ.ΕΠ.Ε. και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Προτάσεις 

υπάρχουν. Πολλές από αυτές είναι και άμεσα εφαρμόσιμες. Νομοθετικές προβλέψεις και 

διατάξεις υπάρχουν. Αν χρειάζεται, ας γίνουν και άλλες. Συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

με τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών στελεχών, που αναπτύχθηκαν κατά την προηγούμενη 

συνεδρίαση. Όλες οι εισηγήσεις ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικές και εποικοδομητικές. Η 

αναβάθμιση του ρόλου του Σ.ΕΠ.Ε. πρέπει να γίνει με σταθερά βήματα από την Πολιτεία, με 

συμμετοχή των εργαζομένων και κοινωνικό έλεγχο από τους φορείς, με συνέργιες για την 

ταυτόχρονη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης 

εργασίας. 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Σχετικά με την πρότασή σας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στις τουριστικές 

επιχειρήσεις, θα μπορούσε να θεσπιστεί μια σχετική διάταξη και να ορίζεται το ποσοστό με 

Υπουργική Απόφαση. 

 

Δημητρακάκης Αθανάσιος (Υπουργείο Εργασίας) 

Είίχε τεθεί αυτό το θέμα σε μια επιτροπή στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Δεν υπήρξε 

όμως κανένα αποτέλεσμα διότι υπήρχαν αντιφατικές γνώμες μεταξύ εργοδοτών και 

εργαζομένων.   
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Τσιώλη Βασιλική (Υπουργείο Εργασίας)  

κ.καθηγητά, επισπεύδουσα αρχή για την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων, σχετικά με την 

πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, είναι το εποπτεύον Υπουργείο για την κάθε σχολή. 

Για να ρυθμιστεί κατά αυτόν τον τρόπο το ζήτημα αυτό, θα απαιτηθεί η έκδοση περισσοτέρων 

από μία Υπουργικές Αποφάσεις και συντονισμός με τα αντίστοιχα Υπουργεία.  

  

Νίκος Δήμας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)  

Έχουμε καλυφθεί πλήρως στο θέμα της αδήλωτης εργασίας. Έχουν κατατεθεί απόψεις και 

έχουν προταθεί λύσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του προβλήματος, οπότε δεν έχουμε να 

προσθέσουμε κάτι παραπάνω.  

Θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα της αναδιάρθρωσης του ΣΕΠΕ. Κατά καιρούς 

γίνονται διάφορες συζητήσεις γύρω από το ΣΕΠΕ. Τα θέματα τα οποία θίγονται αφορούν 

κυρίως το οργανωτικό κομμάτι της λειτουργίας του ΣΕΠΕ. Όμως έχουν ακουστεί και απόψεις 

που δεν σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας, τις αρμοδιότητες, την υλικοτεχνική υποδομή 

και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να είναι αξιόμαχο ένα ελεγκτικό σώμα, αλλά περιστρέφονται 

γύρω από το εάν θα είναι το ΣΕΠΕ Ειδική Γραμματεία ή αυτοτελής Γενική Γραμματεία. Έχει 

προταθεί ακόμα και να γίνει Ανεξάρτητη Αρχή. Αυτή είναι μία πρόταση που προσωπικά δεν 

μπορώ να κατανοήσω. Ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός υπάγεται σε έναν πολιτικό προϊστάμενο, 

ο οποίος έχει τη νομιμοποίηση από την κυβέρνηση που τον ορίζει, φέρει την πολιτική ευθύνη 

και κρίνεται συνεπώς για το έργο του. Ανεξάρτητες Αρχές έχουν συσταθεί στη χώρα μας, 

βάσει συγκεκριμένου σκεπτικού και σε ευρύτατους τομείς, προς τη κατεύθυνση της 

προστασίας ατομικών, κοινωνικών δικαιωμάτων. Το ΣΕΠΕ δεν έχει καμία σχέση με αυτά.  

Θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στους ελεγκτές του ΣΕΠΕ. 

Πολλές φορές καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος ακόμα και από μία απλή άρνηση του εργοδότη. 

Μπορεί όταν ζητάει στοιχεία ο επιθεωρητής για τον έλεγχο, να οδηγηθεί η συζήτηση σε 

διαπληκτισμό, και με το πρόσχημα της μη ευπρεπούς παράκλησης του ελεγκτή απέναντι στον 

εργοδότη, να γίνουν μηνύσεις και να βρεθούν και κατηγορούμενοι από πάνω οι υπάλληλοι! 

Αυτά βέβαια δεν γίνονται σε κλιμάκια του ΣΔΟΕ.  

Συμφωνώ με τον κ.Γενικό Γραμματέα σχετικά με το συμφέρον της νομιμότητας. Προς αυτή 

τη κατεύθυνση θα πρέπει να προσανατολιστούμε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι.  Πρέπει όλοι να 

καταλάβουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να μην έχουν αδήλωτο εργαζόμενο. Αν 

εντοπισθεί κάποιος και του επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, τότε θα πληρώσει 

πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που ενδεχομένως θα είχε κερδίσει ως επιχειρηματίας. 

Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας, να μην έχει το ΣΕΠΕ μία 

σοβαρή υλικοτεχνική υποδομή. Από όσο γνωρίζω, οι υπάλληλοι δεν έχουν καν πρόσβαση στο 

σύστημα που εκδίδει αποφάσεις (είτε μέσω του δικηγορικού συλλόγου, είτε μέσω του 

NOMOS). Mία σύνδεση κάνει 2.150€ κ.καθηγητά. Ας κάνει το Υπουργείο μια συμφωνία με τον 
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δικηγορικό σύλλογο και να το λύσει αύριο το θέμα. Ας μην περιμένουμε να γίνει νομοθετική 

ρύθμιση για να ενισχυθεί το ΣΕΠΕ.  

Το θέμα της ταχείας απονομής δικαιοσύνης και του εργατοδικείου που θίχτηκε από τον 

κ.Κουζή, σχετίζεται με την επιβολή προστίμων και είναι πολύ σημαντικό. Όταν ασκείς μια 

διοικητική προσφυγή σήμερα, κάνει να προσδιοριστεί τέσσερα (4) χρόνια στο διοικητικό 

πρωτοδικείο. Για να εκδοθεί δε τελεσίδικη απόφαση, με δύο αναβολές, απαιτείται 

πολλαπλάσιος χρόνος. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προσφυγές του 2002, έχουμε 2010, και δεν 

έχουν εκδικαστεί καν! Συνεπώς, ας μην κοροϊδευόμαστε, τί πρόστιμο να βάλει κανείς; Ό,τι 

πρόστιμο και να επιβληθεί, θα πληρωθεί μετά από δώδεκα (12) χρόνια! Αναλογιστείτε και τις 

περιπτώσεις όπου δεν θα υπάρχει καν η επιχείρηση μετά από τόσα χρόνια! Το ζήτημα είναι 

πολύ σημαντικό. Για αυτό επιβάλλεται η εντατικοποίηση της προσπάθειας επίλυσης των 

εργατικών διαφορών σε προγενέστερο στάδιο.  

Επιπλέον, το ΣΕΠΕ πρέπει να φροντίσει από αύριο κιόλας, να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους 

του, έτσι ώστε να μπορούν να εκδίδουν αιτιολογημένες διοικητικές πράξεις. Υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις όπου οι διοικητικές πράξεις ακυρώνονται επειδή δεν είναι αιτιολογημένες. Λόγω 

των ελλείψεων αυτών, δημιουργείται μια εικόνα που δεν τιμά ούτε το Υπουργείο, ούτε τη 

δημόσια εξουσία γενικότερα και προπάντων είναι άδικη για τους ίδιους τους ελεγκτές, οι 

οποίοι βρίσκονται στη μέση και κατηγορούνται και από τους μεν και από τους δε ότι δεν 

κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν ολόκληρες περιφέρειες με τρεις υπαλλήλους για να 

κάνουν έλεγχο και το τοπικό εργατικό κέντρο βγάζει ανακοίνωση που λέει ότι δεν γίνονται 

έλεγχοι διότι ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι διεφθαρμένος. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και ένας 

μηχανισμός προστασίας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν σωστά τη δουλειά 

τους και πολλές φορές μένουν ακάλυπτοι.  

Το θέμα της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 

Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ. Η όπλιση με αυτές τις αρμοδιότητες της επιτροπής του 

άρθρου 13, που έχει συμφιλιωτικό ρόλο, προϋποθέτει δικαιοδοτική λειτουργία. Δηλαδή για να 

μην είμαστε αιθεροβάμονες, όταν δίνεις τέτοιες αρμοδιότητες, θα πρέπει να έχεις και σύστημα 

διάγνωσης και δικονομικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς. Όταν λέει ο εργαζόμενος ότι του 

κατήγγειλε ο εργοδότης τη σύμβαση καταχρηστικά, δεν μπορεί η επιθεώρηση να το ελέγξει. 

Δεν μπορεί ο επιθεωρητής να προβεί στη διάγνωση πραγματικών περιστατικών που χρήζουν 

απόδειξης.  

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Πολύ φοβάμαι ότι έχει γίνει μια παρανόηση εδώ. Εμείς λέμε να ενισχυθεί η συμφιλιωτική 

αρμοδιότητα του επιθεωρητή ώστε να συμβάλλει στην επίλυση των εργατικών διαφορών πριν 

αυτές φτάσουν στα δικαστήρια. 
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Νίκος Δήμας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)  

Ναι αλλά πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτός ο ρόλος στην πράξη; Η επίλυση των εργατικών 

διαφορών, γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία, που είναι οι λεγόμενες «τριμερείς». Ο 

επιθεωρητής, παρουσία  του εργοδότη και του εργαζόμενου, προσπαθεί να συμβάλλει με τον 

τρόπο του, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα.  

Θα ήθελα επίσης να πω ότι πρέπει να υπάρξει και μια στοιχειώδης κωδικοποίηση των 

διατάξεων. Δεν λέμε να κάνετε εργατικό κώδικα, γιατί ακούω ότι θα γίνει αυτό από τότε που 

ήμουν φοιτητής. Αλλά πρέπει να γίνει μια κωδικοποίηση που θα περιλαμβάνει και τη συλλογή 

νομολογίας που αφορά στα συγκεκριμένα θέματα. Ένα Υπουργείο με τόσο έμπειρους 

υπαλλήλους μπορεί να το κάνει αυτό. 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Ευχαριστούμε τον κ.Δήμα. Κρατάω αυτά που είπατε για την επιβολή προστίμων. Θεωρώ ότι η 

πρόταση για προκαταβολή μέρους των προστίμων ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα που μας θέσατε.  

 

Ρένα Μπαρδάνη (Σ.Ε.Β.) 

Θα ήθελα να ευχηθώ αρχικά καλή χρονιά. Θεωρώ ότι ξεκίνησε πολύ θετικά η Επιτροπή 

σήμερα, καθώς ακούστηκαν πάρα πολύ καλές ιδέες, απόψεις και τοποθετήσεις τόσο από 

τεχνοκρατικής πλευράς με την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα, από νομικής πλευράς με τη 

δική σας κ.καθηγητά όσο και από πολιτικής πλευράς με την τοποθέτηση του Γενικού 

Γραμματέα. Σημειώνω αυτά που ειπώθηκαν και τα σημεία στα οποία πρέπει να 

επικεντρώσουμε, κατά τη γνώμη μου, το ενδιαφέρον μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η 

προσπάθεια που ξεκινάει για υιοθέτηση προτύπων ISO. Αν εφαρμοστούν αυτά, θα έχουμε 

λύσει ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων της λειτουργίας του ΣΕΠΕ. Σε άλλες χώρες του 

εξωτερικού, όπου εφαρμόζονται τέτοια πρότυπα ποιότητας, είναι λυμένα αυτά τα 

προβλήματα.  

Φυσικά και θα πρέπει να προχωρήσει η βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά πρέπει να 

εστιάσουμε στην πολιτική τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα για την επιβράβευση της 

νομιμότητας. Πρέπει επιτέλους να δημιουργήσουμε νοοτροπία.  

Αυτά που ακούσαμε από τον Ειδικό Γραμματέα, μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για ένα 

ολοκληρωμένο business plan, το κυριότερο μέρος του οποίου θα είναι το χρονοδιάγραμμα και 

οι αρμοδιότητες. Όμως θα πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες, εφόσον υπάρχουν και η 

βούληση, και η διάθεση και η απαιτούμενη γνώση. Εμείς, οι κοινωνικοί εταίροι, δεν θα 

βγάλουμε από έξω το ρόλο μας. Όπως είπε ο κ.Δεληγιαννάκης ξεκινάμε άμεσα τις 

διαπραγματεύσεις, έχοντας ήδη δεσμευθεί από την προηγούμενη ΕΓΣΣΕ.   
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Ζωητός Νικόλαος (ΣΕΤΕ) 

Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στο θέμα της πρακτικής άσκησης το οποίο θίξατε. Δεν μπορώ 

να καταλάβω πώς συζητήθηκε αυτό το θέμα σε συνεδρίαση επιτροπής του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης, χωρίς να ειδοποιηθούμε εμείς. Πώς είναι δυνατόν να έχει κληθεί η 

πλευρά των εργαζομένων και να μην έχει σταλεί πρόσκληση στην Ομοσπονδία Ξενοδόχων; 

 

Δημητρακάκης Αθανάσιος (Υπουργείο Εργασίας) 

Ήταν παρούσα πάντως η κ. Αγνή Χρηστίδου.  

 

Γεώργιος Αμβράζης (ΣΕΤΕ) 

Είναι εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το επιμελητήριο δεν 

υπογράφει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την ΠΟΕΕ-ΥΤΕ (εργαζομένους). Υπάρχει 

πόρισμα από αυτή την επιτροπή; 

 

Δημητρακάκης Αθανάσιος (Υπουργείο Εργασίας) 

Είχε βγει ένα πόρισμα, το οποίο από όσο ξέρω είχε στη διάθεσή του ο τότε Γενικός 

Γραμματέας κ.Κοντός. 

Ζωητός Νικόλαος (ΣΕΤΕ) 

Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα 

με την ΠΟΕΕ-ΥΤΕ, που είναι το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο των εργαζομένων, προκειμένου 

να κάνουμε μια κοινή πρόταση, προς τη κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση. Οπότε καλό θα ήταν, προτού προβούμε σε κάποια 

ενέργεια στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, να περιμένουμε -ένα, το πολύ ενάμιση μήνα- τις 

προτάσεις που θα προκύψουν από αυτό το διάλογο.  

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι διαφωνούμε κάθετα με την θέσπιση μιας ποσόστωσης ως προς 

τον αριθμό των πρακτικά ασκούμενων, για τον απλούστατο λόγο ότι το πρόβλημά μας δεν 

είναι το πόσοι σπουδαστές κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε έναν εργοδότη, αλλά το αν 

ένας επιχειρηματίας έχει έναν σπουδαστή, ο οποίος δεν κάνει στην πραγματικότητα την 

πρακτική του άσκηση, αλλά καλύπτει οργανική θέση. Βάζοντας ποσόστωση, το μόνο που 

κάνουμε είναι ότι παραδεχόμαστε πως δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους. Ας 

εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους, και όταν διαπιστώνονται τέτοιες παραβάσεις ας επιβληθούν 

κυρώσεις.   
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Ροβέρτος Σπυρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Εργασίας) 

Καταλαβαίνω το άγχος σας, αλλά δεν είναι αυτό το σημερινό μας αντικείμενο. 

 

Γεώργιος Αμβράζης (ΣΕΤΕ) 

Έχει τεθεί επανειλημμένως το ζήτημα της ποσόστωσης των πρακτικά ασκούμενων στο πλαίσιο 

αυτής της επιτροπής κ.Γενικέ. Για αυτό το θίγουμε. 

 

Νικόλαος Ζωητός (ΣΕΤΕ) 

Σχετικά με τα ειδικά θέματα ελέγχου που συνδέονται με την καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας, σημειώνετε στο σημείο α. της επιστολής σας, κ.καθηγητά ότι τα ξενοδοχεία 

πέτυχαν ειδική μεταχείριση για την υποβολή τροποποιήσεων προγραμμάτων εντός σαράντα-

οκτώ ωρών. Αυτό έχει υιοθετηθεί ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί από την αρχή ο φόρτος εργασίας, 

επειδή προκύπτουν έκτακτες εκδηλώσεις κλπ. Πρόκειται λοιπόν για μια αναγκαία ρύθμιση, η 

οποία βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση από τις 

επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της 

εποχικής περιόδου (σημείο β). Άλλωστε βάσει νόμου υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής 

επαναπρόσληψης του προσωπικού. Δεν υποχρεωμένοι οι επιχειρηματίες να προσλαμβάνουν 

το σύνολο του προσωπικού από την αρχή. Προβλέπεται ανάλογα με το ποσοστό πληρότητας, 

σταδιακή επαναπρόσληψη. Για αυτό το λόγο θεσπίστηκε αυτή η ρύθμιση.  

 
Γεώργιος Αμβράζης (ΣΕΤΕ) 

Συμφωνώ με όσα είπε ο κ. Ζωητός. Επιφυλασσόμαστε δε να επιχειρηματολογήσουμε 

επ΄αυτών που διαβάσαμε στην επιστολή που έστειλε ο κ. Κουκιάδης στον κ. Υπουργό και 

κάποια εξ’ αυτών δεν έχουν συζητηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις της επιτροπής.  

Επιτρέψτε μου τώρα να  πω δυο πράγματα για την πρακτική άσκηση, έτσι ώστε να μπουν τα 

πράγματα σε μια σωστή διάσταση. Μου δίδεται η εντύπωση ότι μεταφέρονται στο τραπέζι 

του διαλόγου εκτιμήσεις που βασίζονται σε προσωπικές εμπειρίες. Η αλήθεια είναι ότι παντού, 

σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και κάποιοι κακοί επιχειρηματίες. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 

θεσμοθετήσουμε βασισμένοι σε αυτή τη διάσταση, διότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει κατ’ 

ουσίαν τιμωρία των καλών επαγγελματιών.  

Ένα ποσοστό από μόνο του δεν λέει και δεν μπορεί να πει την αλήθεια. Το ζήτημα είναι 

πολυσύνθετο, καθώς η πρακτική άσκηση είναι ένας θεσμός παγκόσμιας εμβέλειας. Όπως 

μπορεί ο Έλληνας, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της σχολής στην οποία φοιτεί, να 

πάει και να κάνει την πρακτική του άσκηση στην αλλοδαπή, έτσι και ο αλλοδαπός μπορεί να 

κάνει την πρακτική του άσκηση στην Ελλάδα. Σημειώνω δε, ότι είμαστε και μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι ισχύει για τον Έλληνα, ισχύει και για τους λοιπούς σπουδαστές των 

ευρωπαϊκών χωρών.  
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Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνουν οι πρακτικά ασκούμενοι οργανικές θέσεις 

εργασίας. Εάν γίνεται κάτι τέτοιο, τότε πιάνουμε τους κακούς επιχειρηματίες και τους 

επιβάλλουμε ότι ορίζει ο νόμος.  

Υποστηρίζεται ότι γίνεται κατάχρηση αυτού του θεσμού, με συνέπεια να χάνονται οργανικές 

θέσεις εργασίας αλλά δεν έχω ακούσει από κανέναν συγκεκριμένα νούμερα που να 

αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισμό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), στο 

πλαίσιο της Κοινωνικής ευθύνης της, απηύθυνε ερώτημα στις κατά τόπους επιθεωρήσεις 

εργασίας.  Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα επεξεργασμένα από την ΠΟΞ, βασισμένα σε 

επίσημα στοιχεία από τις επιθεωρήσεις εργασίας, τα οποία καταθέτουμε στα πρακτικά για να 

είναι στη διάθεσή σας, τον Ιούνιο του 2009, στους προορισμούς: Λασίθι, Χανιά, Ηράκλειο, 

Χαλκιδική, Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Ρόδο, Κω, απασχολήθηκαν  33.947 εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία 

και εστιατόρια. Ξέρουμε όλοι ότι το 2009 ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Τα ξενοδοχεία 

επλήγησαν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΟΞ, τα ξενοδοχεία απωλέσαν το δεκαέξι τοις εκατό 

(16%) του τζίρου τους.  Αυτό σημαίνει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας. Βλέπουμε όμως ότι τα αντίστοιχα νούμερα των 

εργαζομένων το 2008, είναι 33.105. Ακόμα και σε αυτή τη καταστροφική χρονιά λοιπόν, 

προκύπτει μία διαφορά της τάξεως του 2,54% επιπλέον εργαζομένων το 2009. Λέγοντας 

λοιπόν ο καθένας τη προσωπική του εμπειρία -επειδή όλοι ως τουρίστες, επισκέπτες 

πηγαίνουμε κάπου- μπορεί να δημιουργηθεί μία εικόνα που είναι διαφορετική από την 

ισχύουσα και δεν τιμά κανέναν: ούτε του εργοδότες, ούτε τους εργαζόμενους στον κλάδο των 

τουριστικών επαγγελμάτων.  

 

 

 

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία βρισκόμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης για την σύναψη 

της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με την ΠΟΕΕ-ΥΤΕ. Έχει τεθεί το ζήτημα των 

ασκουμένων στα προς επίλυση από την ΠΟΕΕ-ΥΤΕ. Η ΠΟΞ έχει αποδεχτεί ότι είναι ένα ζήτημα 

που θα πρέπει να επιχειρηθεί μια κοινά αποδεκτή λύση  και θα προσπαθήσουμε να 

συγκλίνουμε και να βρεθεί από κοινού μια λύση. Αυτό είναι κατεξοχήν θέμα εταίρων. Μακάρι 

να το λύσουμε μεταξύ μας και να μην χρειαστεί η συνδρομή οποιουδήποτε εξωγενούς 

παράγοντα. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, υπάρχει η πρόβλεψη του ν.3667/08, όπου το άρθρο 10 ορίζει: 

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργού 
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, 

ρυθμίζονται:...» Ακόμη λοιπόν και στην περίπτωση, που δεν θα καταλήξουμε οι κοινωνικοί 

εταίροι σε μια συμφωνία, θα πρέπει να συσταθεί μία επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θέλω να πιστεύω και 

εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων. Μιλάμε λοιπόν για μια σύνθεση που δεν υφίσταται 

στο πλαίσιο της παρούσας επιτροπής. Αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, ίσως θα 

έπρεπε να υπάρχουν και εκπρόσωποι των ΑΕΙ και των ΤΕΙ εφόσον η πρακτική άσκηση είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων σπουδών τους. 

 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Εργασίας) 

Καταλαβαίνω πλήρως την αγωνία σας και τη σέβομαι. 

 

Γεώργιος Αμβράζης (ΣΕΤΕ) 

Δεν υπάρχει αγωνία κ.Γενικέ, απλά βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, διότι 

δημιουργείται μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Εργασίας) 

Πιστεύεται ότι αυτό είναι κάτι που κρίνεται σήμερα εδω; 

 

Γεώργιος Αμβράζης (ΣΕΤΕ) 

Ναι, βεβαίως. Τόσο η εισήγηση της κας Γαλανοπούλου, όσο και του κ.Κουκιάδη, αναφέρονται 

ευθέως και με σαφήνεια σε αυτό το ζήτημα. 

 

Νίκος Δήμας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)  

Αν μου επιτρέπετε, επειδή είχα συμμετάσχει στη διαμόρφωση αυτού του θέματος, δεν είναι 

έτσι ακριβώς τα πράγματα.  Το Υπουργείο είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνει 

νομοθετική ρύθμιση, γιατί είχε γεμίσει όλη η Βόρειος Ελλάδα από Λετονές.  

 

Γεώργιος Αμβράζης (ΣΕΤΕ) 

Νούμερα έχετε; 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Θα τα βρούμε τα νούμερα. Παρακαλώ ο λόγος στην κα Ιωαννίδου. 

 

Ιωαννίδου Ευθυμία (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
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Καλή Χρονιά και από μένα. Καλωσορίζουμε, ως ΕΣΕΕ, με μεγάλη χαρά τον καινούριο Γενικό 

Γραμματέα, κ.Ροβέρτο Σπυρόπουλο, έχοντας ειλικρινή διάθεση για συνεργασία, καθώς 

πρόκειται για έναν αξιόλογο πολιτικό με μακρά εμπειρία στα εργασιακά ζητήματα.   

Θεωρώ ότι αυτή η επιτροπή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σέβομαι την τόση δουλειά που 

έχουμε κάνει. Δεν παραγνωρίζω όμως ότι κάποια θέματα τα οποία χειριζόμαστε στο πλαίσιο 

αυτής της επιτροπής, είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και χρήζουν ειδικότερης προσοχής, ιδίως τα 

θέματα της Επιθεώρησης Εργασίας.  

Έχουμε καταγράψει από την πρώτη μέρα τις παθογένειες που προκαλούνται στην αγορά 

εργασίας λόγω της αδήλωτης εργασίας, με κύρια εξ αυτών τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Θα συμφωνήσω απολύτως με την τοποθέτηση του κ.Σπυρόπουλου, η οποία βρίσκει 

σύμφωνους τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες, ότι υπάρχουν πράγματα που 

μπορούμε να τα λύσουμε όλοι μαζί. Η αδήλωτη εργασία είναι ένα πρόβλημα που παραμένει 

για πολλά χρόνια, γιατί δεν το έχουμε χτυπήσει στη ρίζα του. Όπως διάβασα στις μελέτες που 

μας δώσατε και συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Commission, για να μετατρέψουμε την 

αδήλωτη εργασία  σε δηλωμένη, οφείλουμε να δούμε πώς θα κάνουμε τη νόμιμη εργασία πιο 

ελκυστική. Αυτό δεν αναιρεί διόλου τη σημαντικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Ούτε 

σημαίνει ότι θα πάμε αμέσως σε μια κοινωνία αγγέλων. Όμως πρόκειται για ένα οικονομικό 

θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα μόνο με την υιοθέτηση συγκεκριμένων κινήτρων. 

Μπορούμε να παραδειγματιστούμε από την εμπειρία των άλλων χωρών. Σύμφωνα με τις 

μελέτες, υπάρχει ένα μεγάλο μη μισθολογικό κόστος και ενώ έχουμε κονδύλια από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εμείς δεν επιδοτούμε το μη μισθολογικό κόστος! Το έχει πει 

προσφάτως και ο Υπουργός Εργασίας, αλλά έχουμε τονίσει κι εμείς επανειλημμένως ότι η 

επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους, θα δώσει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στους 

εργοδότες για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, σε σχέση με άλλα προγράμματα, τα οποία 

μπορεί να έχουν ως διακύβευμα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση, αλλά το αποτέλεσμά τους δεν μας έχει πείσει ακόμα.  

Η υπέρμετρη γραφειοκρατία, σε συνδυασμό με την οικονομική απώλεια αλλά και την απώλεια 

εργατοωρών από τον εργοδότη για την προώθηση και διεκπεραίωση της πρόσληψης ή άλλων 

διαδικασιών, οδηγούν στην προτίμηση της αδήλωτης εργασίας.  

Έχουμε την τιμή να είμαστε μέλη του ΣΚΕΕΕ, που είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο πεδίο 

κοινωνικού διαλόγου. Ο κ.Χάλαρης είχε μια πρώτη γεύση από το ΣΚΕΕΕ. Θεωρώ ότι υπάρχει η 

ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου του ΣΚΕΕΕ. 

Συμφωνούμε να αναβαθμιστεί ο συμφιλιωτικός και συμβουλευτικός ρόλος του ΣΕΠΕ. Είναι ένα 

από τα σώματα τα οποία δεν πιστεύουμε ότι έχει υποστεί φθορά μέσα σε μια κοινωνία που 

έχει πολλές παθογένειες. Πιστεύω όμως ότι η μηχανοργάνωση, η ενίσχυση της υλικοτεχνικής 

υποδομής και η βελτίωση της εκπαίδευσης των επιθεωρητών εργασίας, αποτελούν άμεση 

προτεραιότητα. Αυτά πρέπει να συνοδευτούν από μια δέσμη συμπληρωματικών μέτρων, όπως 

είναι η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας και η δημιουργία μια βάσης δεδομένων, στην 
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οποία να έχουν πρόσβαση και οι πολίτες για την ενημέρωσή τους. Όπως έχω επισημάνει και 

σε προγενέστερη συνεδρίαση, είναι αναγκαίο να υπάρξει κατηγοριοποίηση των 

επιβαλλομένων ποινών και προστίμων, αναλόγως του είδους και της βαρύτητας της 

παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο ευρύ φάσμα τιμών στο 

ποσό του προστίμου και να κυμαίνεται από 500€ μέχρι 50.000€.  

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Αυτό που είπε η κα Ιωαννίδου σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επιβαλλομένων 

προστίμων είναι ένα θέμα που μπορούμε να δούμε στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής. 

Παρακαλώ ο λόγος στον κ.Καραγιάννη. 

 

Κώστας Καραγιάννης (πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνικών & Υγειονομικών 

Επιθεωρητών Εργασίας) 

Ο Σύλλογός μας από την ίδρυσή του, κινήθηκε στα πλαίσια σταθερών αξιών, αρχών και 

κανόνων, στοχεύοντας στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας.  

Στόχοι μας είναι: 

• Η δημιουργική παρέμβαση στα θέματα συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και 

της συμμετοχής στα όργανα διαμόρφωσης της πολιτικής για τα θέματα αυτά.      

• Η αναβάθμιση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου  Εργασίας & 

Κοινωνικής Ασφάλισης με τη διάθεση οικονομικών πόρων και την αύξηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

• Η ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στην προοπτική της 

ουσιαστικής βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας.       

• Η προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου μας και η καλυτέρευση του 

επιπέδου διαβίωσής μας. 

Ο Σύλλογος μας, στη 19ετή χρονική διαδρομή του, έχει δείξει έντονη δραστηριότητα σε 

θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της Ασφάλειας & Υγείας των 

εργαζομένων.  

Στις δραστηριότητες αυτές  περιλαμβάνονται: 

• Η οργάνωση των Ελλαδο-Κυπριακών Συνεδρίων για την Ασφάλεια & Υγεία των 

εργαζομένων. Τα συνέδρια αυτά αποτελούν θεσμό και συνδιοργανώνονται από το 

Σύλλογό μας και το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας της Κύπρου, εναλλάξ στην Ελλάδα 

και την Κύπρο.  

• Η οργάνωση Ημερίδων και Διημερίδων για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων, σε 

διάφορες πόλεις της χώρας μας   

• Η συμμετοχή με εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και 

άλλων εκδηλώσεων κρατικών και επιστημονικών φορέων, συνδικαλιστών οργανώσεων, 
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εργοδοτικών οργανώσεων και επιμελητηρίων (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, ΤΕΕ, ΕΛΙΝΥΑΕ, ΟΤΟΕ, 

ΓΣΕΒΕΕ, ΟΜΕΔ, ΟΑΕΔ κλπ)  

• Η έκδοση διαφόρων εντύπων για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων. 

Μέλη του Συλλόγου μας, έχουν ασχοληθεί σε έρευνες και μελέτες και έχουν συμμετάσχει 

σαν εισηγητές σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνέδρια κλπ.  

Ο Σύλλογός μας δεν εκπροσωπείται από την Ομοσπονδία των Συλλόγων του Υπουργείου 

μας, αφού, με δική μας επιλογή, δεν είναι μέλος της και επομένως κανένας άλλος φορέας 

δεν είναι σε θέση να εκφράσει τις απόψεις και τις θέσεις των Τεχνικών και Υγειονομικών 

Επιθεωρητών Εργασίας σε ότι αφορά τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων 

και της εκπροσώπησης των μελών μας, παρά μόνο ο ίδιος ο Σύλλογός μας.  

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι συνθήκες εργασίας, δεν αποτελούν μόνο αιχμή της κοινωνικής πολιτικής αλλά και 

συστατικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και κατ’ επέκταση, σημαντικό παράγοντα 

στήριξης της απασχόλησης.  

Είναι δεδομένο ότι η εργασία σε ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον εκτός από το οδυνηρό 

προσωπικό και κοινωνικό κόστος, έχει αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και την εθνική οικονομία. 

Η χώρα μας διαθέτει νομοθετικό πλαίσιο για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων, το 

οποίο καλύπτει σχεδόν το σύνολο των κινδύνων που υπάρχουν ή μπορεί να προκύψουν 

λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας.  

Προτείνουμε:  

1. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις που έχουν γίνει για την Ασφάλεια & 

Υγεία των εργαζομένων, να εφαρμόζονται από το σύνολο των υπόχρεων.  

2. Να υπάρξει πλήρης, ευρεία και πολύπλευρη ενημέρωση των εργοδοτών αλλά και 

των εργαζομένων.  

Όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, μεγάλο ποσοστό των εργοδοτών αλλά και 

εργαζομένων, έχει σε υψηλό βαθμό άγνοια, για τις νομοθετικές αλλαγές που 

έχουν γίνει.  

3. Η υπάρχουσα νομοθεσία να απλουστευθεί και να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες 

ανάγκες και απαιτήσεις. 

 Η πολυνομία συμβάλει αρνητικά στην δυνατότητα ερμηνείας των διατάξεων και 

ιδιαίτερα στον έλεγχο της εφαρμογής τους. Πολλές φορές γίνεται σύγχυση 

μεταξύ αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων με αποτέλεσμα η εφαρμογή τους να 

καθίσταται πολύπλοκη, λόγω διαφορετικών ερμηνειών και μη σαφών 

προσδιορισμών.  
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Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή πρέπει να δοθεί και στην νομοθεσία, που την 

ευθύνη έκδοσής της έχουν άλλα Υπουργεία (π.χ. Ανάπτυξης), ως συναρμόδια για 

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

4. Καταπολέμηση της υπέρογκης γραφειοκρατίας και ουσιαστική εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 

Ο εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

και τα απαραίτητα μέσα, σε συνδυασμό με την μηχανοργάνωση του συστήματος 

και την απλούστευση των διαδικασιών, είναι μερικά από τα στοιχεία που θα 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

5. Πιστοποίηση Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας.  

Όλοι οι Τεχνικοί Ασφάλειας και Γιατροί Εργασίας να παρακολουθούν ειδικό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης, που θα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και με 

την ολοκλήρωσή του, να εφοδιάζονται, μετά από αξιολόγησή τους, με το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό πιστοποίησης. Το μέτρο αυτό να εφαρμοσθεί και για 

τους ήδη απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, τεχνικούς ασφάλειας και γιατρούς 

εργασίας. 

Η χώρα μας διαθέτει ελάχιστους Γιατρούς Εργασίας, από τους περίπου 900 που 

απαιτούνται, και πολύ μικρός αριθμός Τεχνικών Ασφάλειας έχει επαρκή κατάρτιση.  

6. Άμεση κατάργηση της πρόσφατης ΚΥΑ που αναφέρεται στους Γιατρούς Εργασίας.  

Ο κίνδυνος να παραμείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις χωρίς τις υπηρεσίες του 

Γιατρού Εργασίας είναι άμεσος και ορατός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι να στερούνται των υπηρεσιών του και να βρίσκονται διαρκώς 

εκτεθειμένοι σε μολυσματικούς, βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους, 

επιβαρύνοντας την υγεία τους και τη σωματική τους ακεραιότητα. 

7. Η Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων να ενσωματωθεί σε όλες τις βαθμίδες του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος και να αντιμετωπίζεται σαν θέμα πρώτης 

προτεραιότητας.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αφενός μεν την ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού, σε 

όλα τα επίπεδα απασχόλησης, αφετέρου δε το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, θα 

συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία κουλτούρας για την Ασφάλεια & την Υγεία, 

πριν την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία.  

8. Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων μέσα από καμπάνιες και 

διαφημιστικά σποτ, για τα ποικίλα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή των 

διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Ο μικρός βαθμός ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, αλλά και οι προτεραιότητες 

που κατά καιρούς θέτουν τα συνδικάτα, επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο των 

συνθηκών εργασίας και αλλοιώνει τους επιδιωκόμενους στόχους για τον 

περιορισμό των απωλειών.  
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9. Διαρκής εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στην ολοκλήρωση μιας 

παραγωγικής διαδικασίας. 

Η με συνετό τρόπο και ουσιαστικό προγραμματισμό σταδιακή κατάρτιση του 

συνόλου των εργαζομένων, ιδίως στις δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, μπορεί 

να αλλάξει ριζικά την εικόνα της Ασφάλειας και Υγείας στη χώρα μας, 

πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.   

10. Συνδρομή των Ασφαλιστικών Ταμείων.  

Θα προέκυπτε σημαντική εξοικονόμηση πόρων, αν τα ασφαλιστικά ταμεία 

συνέδραμαν το Σ.ΕΠ.Ε. στις ερευνητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητές του. 

Θεωρούμε ότι η σύνδεση του Ασφαλιστικού συστήματος με το επίπεδο των 

συνθηκών εργασίας και την επικινδυνότητα του κάθε κλάδου δραστηριότητας, 

κρίνεται πλέον επιβεβλημένη.  

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, οι παραδοσιακές μορφές εργασίας όλο και 

συχνότερα αμφισβητούνται και τα σύνορα αποτελούν όλο και μικρότερο εμπόδιο στην 

διακίνηση προσώπων, αγαθών, εξοπλισμού εργασίας και υλικών. 

 Ο περιορισμένος έλεγχος εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, λόγω του μικρού 

αριθμού των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, η εμμονή στα ποσοτικά και όχι 

ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων και η κατά καιρούς "ευκαιριακή" πολιτική και στρατηγική 

για μικροκομματικούς λόγους, δεν αρκούν για τη ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας.   

Απαιτείται μακροπρόθεσμη εθνική πολιτική για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

που θα περιλαμβάνει μακροχρόνια στρατηγική, ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους και 

αναβάθμιση του συστήματος επιθεώρησης εργασίας. Η πολιτική αυτή επιγραμματικά 

μπορεί να περιλαμβάνει: 

1. Αναβάθμιση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων μέσω των δομών 

του εκπαιδευτικού συστήματος.  

2. Καθιέρωση εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου, που αποτελεί και αίτημα 

συνδικαλιστικών φορέων με ταυτόχρονη ενεργοποίηση των διατάξεων του Ι.Κ.Α. που 

προβλέπουν αύξηση του ασφαλίστρου του επαγγελματικού κινδύνου για ατυχήματα 

που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι οφείλονται στην έλλειψη μέτρων ασφάλειας και 

παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. 

3. Θέσπιση κινήτρων κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις, για παρεμβάσεις στον εξοπλισμό 

και στους χώρους εργασίας τους, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

4. Επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου στα σημεία που κατά την εφαρμογή του 

αναδείχθηκαν προβλήματα και δυσαρμονίες και ενίσχυση των υπηρεσιών διαμόρφωσης 

και εφαρμογής του πλαισίου αυτού.  
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5. Ποιοτική αναβάθμιση των συμμετοχικών διαδικασιών στα θέματα συνθηκών εργασίας, 

με ουσιαστική ενεργοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης και παράλληλη ενίσχυση 

του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων.  

6. Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου αναγνώρισης και καταγραφής των 

επαγγελματικών ασθενειών. 

Είναι επιβεβλημένο και κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει:  

α) Διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα συνθηκών εργασίας, όλων των 

εργαζομένων, των εργοδοτών και όλων των φορέων ( συνδικαλιστικών, 

επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, οργανισμών, υπουργείων, κ.λ.π.). 

β) Ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων, εργοδοτών και 

στελεχών των επιχειρήσεων, με προκαθορισμένες προδιαγραφές.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική υλοποίηση και την εξασφάλιση της 

ποιότητας αυτών των προγραμμάτων είναι η συμμετοχή όλων των Τεχνικών και 

Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας και των Υπαλλήλων του Υπουργείου, που κατά 

γενική παραδοχή αποτελούν το πλέον καταρτισμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό 

δυναμικό της χώρας μας.  

 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) 

Η σημαντικότερη ίσως παράμετρος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, είναι η 

ύπαρξη αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών.  

Απαιτείται ένα ισχυρό, ανεξάρτητο, λειτουργικό και αποτελεσματικό Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας που θα εξασφαλίζει συνθήκες ισονομίας και εφαρμογής του νομοθετικού 

πλαισίου και θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες, με παράλληλη 

απλούστευση διαδικασιών και υπέρβαση της αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων των 

υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια – αυτοδιαχείριση – αυτονομία του ΣΕΠΕ. 

2. Σύνταξη Κανονισμού Εργασίας όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό του νόμο. 

3. Το Υπηρεσιακό του Συμβούλιο να αποκτήσει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, για τους 

υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΣΕΠΕ, με άξονα τον πλήρη διαχωρισμό του 

από αυτό. 

4. Απλούστευση των διαδικασιών και ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων 

γραμματειακής υποστήριξης και διοικητικής μέριμνας από όλες τις Υπηρεσίες. 

5. Οι τοποθετήσεις προϊσταμένων Τμημάτων (ΤΤ&ΥΕ) και Διευθύνσεων (ΚΕΠΕΚ) 

να γίνεται με την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν σε ελεγκτικές δραστηριότητες 

των αρμοδίων Υπηρεσιών  του Σ.ΕΠ.Ε. κατά την εξελικτική τους διαδικασία ( 

π.χ. έλεγχοι, αυτοψίες ατυχημάτων, αντικρούσεις προσφυγών κ.λ.π.) 
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6. Νομική κάλυψη όλων των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με την τοποθέτηση νομικού 

συμβούλου ανά ΚΕ.Π.Ε.Κ. που στα καθήκοντά του θα εμπεριέχεται και η 

σύνταξη προσφυγών και άλλων συναφών θεμάτων. 

7. Μόνιμη συμμετοχή εκπροσώπου του Συλλόγου μας στο Συμβούλιο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) και στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου 

Επιθεωρήσεων Εργασίας (ΣΚΕΕΕ). 

8. Χρηματοδότηση ετήσιου συνεδρίου για την ανάδειξη του έργου των Τεχνικών 

και Υγειονομικών Επιθεωρητών και την πληροφόρηση για τους επιδιωκόμενους 

στόχους. 

9. Σημαντική αύξηση των χορηγούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών κάθε Υπηρεσίας, οι οποίες είναι εναλαστικές λόγω της 

φύσης του σοβαρού και επείγοντος (αυτοψία σοβαρών και θανατηφόρων 

ατυχημάτων). 

10. Εξίσωση προς τα πάνω, των αποδοχών για όλους τους Τεχνικούς και 

Υγειονομικούς Επιθεωρητές, που μετακινούνται εκτός έδρας για την εκτέλεση 

των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.  

11.  Σημαντική αύξηση των αποδοχών – του ελεγκτικού επιδόματος και των 

εξόδων κίνησης των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας και 

εξίσωσή τους με τους επιθεωρητέςάλλωνφορέων(Υπ. Οικονομικών, 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  κ.λ.π.) καθώς  

Θεωρούμε την ίση αντιμετώπιση μας με τους προαναφερθέντες Επιθεωρητές 

ως υποχρέωση της πολιτείας, δεδομένου ότι συμβάλουμε στον περιορισμό 

των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.  

12. Επάνδρωση όλων των υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό διοικητικής 

υποστήριξης. 

13.  Παροχή της απαραίτητης και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και των 

αναγκαίων μέσων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. 

14.  Μηχανοργάνωση όλων των Υπηρεσιών και ένταξη αυτών σε ενιαίο σύστημα 

πληροφοριών. 

15.  Άμεση πληροφόρηση των πολιτών για τις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και τις 

αρμοδιότητές τους, με την καθιέρωση δύο πενταψήφιων αριθμών ταχείας 

κλήσης (Κοινωνική Επιθεώρηση και Τεχνική Επιθεώρηση). 

16.  Πρόσληψη μεγάλου αριθμού Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών. 

17.  Ποιοτικοί και όχι ποσοτικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση τις 

επιχειρήσεις Α΄ και Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας. 

18.  Πιστή εφαρμογή της 81 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 
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Όπως σας είναι γνωστό η θεσμική λειτουργία του συστήματος επιθεώρησης 

εργασίας επιβάλλεται από την 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας. Στη χώρα μας η 

«Επιθεώρηση Εργασίας» λειτουργεί σαν θεσμός 55 χρόνια περίπου. Στο 

διάστημα αυτό «η Επιθεώρηση» κατάφερε, παρά τα όποια προβλήματα και τις 

ενστάσεις που κατά καιρούς διατυπώνονται, να αποτελεί το σημείο αναφοράς 

των εργαζομένων, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.  

Το πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΠΕ καθορίζεται από την 81 Διεθνή Σύμβαση, η 

οποία σαν υπερνομοθετική διάταξη δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με άλλα 

νομοθετήματα και πολιτικές αποφάσεις.  

Ειδικότερα η 81 Δ.Σ. αναφέρει συνοπτικά για τους Επιθεωρητές Εργασίας: 

• Τη μη εξομοίωση τους με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. 

• Τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση τους.  

• Τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους από κάθε κυβερνητική μεταβολή και 

εξωτερική επιρροή. 

• Τη δέσμευση, να μη χρησιμοποιούνται  σε άλλα καθήκοντα που μπορεί να 

επηρεάσουν την εργασία τους και ο αριθμός τους να είναι επαρκής για το 

αντικείμενο της εργασίας. 

• Την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής και των διευκολύνσεων για την 

άσκηση των καθηκόντων των Επιθεωρητών Εργασίας και των υπηρεσιών 

Επιθεώρησης. 

Παρά το θετικό έργο του ΣΕΠΕ, στη σύσταση του οποίου συνέβαλε ουσιαστικά ο 

Σύλλογός μας με δημιουργικές προτάσεις και παρεμβάσεις, σήμερα 10 χρόνια μετά τη 

δημιουργία του, διαπιστώνουμε ότι πολλά από τα αιτήματα που υπήρχαν τότε (μισθολόγιο 

επιθεωρητών, επαγγελματικά και οικονομικά κίνητρα, ασφαλιστική κάλυψη, κανονισμός 

λειτουργίας, εξασφάλιση υποδομών - εξοπλισμού, αυτοκινήτων, νομικής στήριξης, 

γραμματειακής υποστήριξης - κλπ), παραμένουν και σήμερα σε εκκρεμότητα. 

Είναι δεδομένο ότι η Πολιτεία αντιμετώπισε το ΣΕΠΕ με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισε 

τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν αρκετά από τα 

αρνητικά στοιχεία που παρατηρούνται στις υπόλοιπες υπηρεσίες. 

Για να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος αλλά και να καλυφθούν οι ελλείψεις και να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρατηρούνται, η Πολιτεία, με τη συμμετοχή των 

εργαζομένων, πρέπει άμεσα να δώσει ουσιαστικές και διαχρονικές λύσεις, ώστε το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας να ανακτήσει το κύρος και το ρόλο του. 

Κύριε Υπουργέ,  

Στην πρώτη επικοινωνία μαζί σας για την ανασύσταση του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας και γενικότερα του Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας, θελήσαμε να 

καταγράψουμε συνοπτικά κάποιες απόψεις και θέσεις του Συλλόγου μας, με στόχο να 

συμβάλουμε στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ανάδειξη της Υγείας και της 
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Ασφάλειας των εργαζομένων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των απωλειών 

και την εξοικονόμηση πόρων  για την εθνική μας οικονομία.  

Αναφερθήκαμε επιγραμματικά σε αιτήματα που μας απασχολούν σαν κλάδο και θα 

επανέλθουμε αναλυτικότερα σε αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα.   

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι, η επίλυση των προβλημάτων και η ικανοποίηση των αιτημάτων 

μας δεν αποτελεί απλά συνδικαλιστική διεκδίκηση, αλλά ουσιαστικό παράγοντα για την 

ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και τη βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας 

των υπηρεσιών μας, με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και ιδιαίτερα του 

εργαζόμενου. 

 

Ηλίας Κιούλος (Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας) 

Εύχομαι καλή χρονιά και καλωσορίζω τον Γενικό Γραμματέα, κ.Ροβέρτο Σπυρόπουλο. 

Υπήρξε μια εμπεριστατωμένη εισήγηση για την αδήλωτη εργασία από την κα 

Γαλανοπούλου, στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αδήλωτης 

εργασίας (αδήλωτος εργαζόμενος, αδήλωτες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, αδήλωτες 

ώρες υπερεργασίας, υπέρβαση των ωρών μερικής απασχόλησης κλπ). Κάθε μία από αυτές 

τις μορφές αδήλωτης εργασίας, απαιτεί διαφορετική προσέγγιση και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί διακριτά. Συμφωνούμε με την πολιτική τοποθέτηση του κ.Σπυρόπουλου 

σχετικά με τους ελέγχους, που υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα ενός λαού, 

προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι η νομιμότητα συμφέρει.  

Όσον αφορά στο θέμα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, όταν τα βρίσκουνε οι 

κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις, εμείς ως 

Υπουργείο αποφεύγουμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Θα πρέπει να δούμε προσεκτικά 

κατά πόσον η πρακτική άσκηση υποκρύπτει αδήλωτη εργασία. Όμως εφόσον γνωρίζουμε 

ότι αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί με τη συλλογική σύμβαση που θα υπογράψουν οι 

κοινωνικοί εταίροι, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Επομένως, όπως είπε και ο κ.Σπυρόπουλος, 

δεν είναι θέμα της σημερινής μας συζήτησης.  

Σχετικά με την αναμόρφωση του ΣΕΠΕ, θα ήθελα να σημειώσω ότι εμείς, ως σύλλογος, τη 

συνδέουμε με την αναμόρφωση της κεντρικής Υπηρεσίας. Δηλαδή μέσα από αυτή τη 

προσπάθεια στοχεύουμε στην αναμόρφωση του Υπουργείου συνολικά. Το επιχειρηματικό 

σχέδιο το οποίο μας εξέθεσε ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ, κ.Χάλαρης, μας βρίσκει 

σύμφωνους. Ο ρόλος του ΣΕΠΕ είναι συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, συμφιλιωτικός, 

ελεγκτικός, και τελευταία διωκτικός. Επειδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε εργατοδικεία, πρέπει 

να αναβαθμιστεί ο συμφιλιωτικός ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να επιλύονται 

οι εργατικές διαφορές. Βέβαια τονίζω ότι ήδη η συνεισφορά του ΣΕΠΕ προς αυτή τη 

κατεύθυνση είναι αξιοσημείωτη. Σας παραπέμπω στα στοιχεία που παρουσίασα στην 

προηγούμενη συνεδρίαση. Από εκεί και πέρα πρέπει να εξοικονομήσουμε χρόνο από τις λοιπές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και να τον αξιοποιήσουμε πραγματοποιώντας περισσότερους 
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ελέγχους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, μιας τράπεζας 

πληροφοριών, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Στην Υπηρεσία αυτή, μπορεί 

να ενταχθεί και το τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου. 

Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλισθεί η ομοιομορφία στην παροχή πληροφοριών και η 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.   

Το θέμα της ανεξαρτησίας του ΣΕΠΕ, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο τραπέζι του διαλόγου. 

Η κεντρική Υπηρεσία και η Επιθεώρηση Εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες Υπηρεσίες, 

καθώς η πρώτη χαράσσει την πολιτική και συνεπώς θα έπρεπε να έχει την πολιτική ευθύνη και 

η δεύτερη την υλοποιεί. Στην τελική, ο Υπουργός είναι αυτός που λογοδοτεί απέναντι στον 

λαό και όχι ο διορισμένος πρόεδρος μιας διοικητικής αρχής και αυτό για εμάς είναι άκρως 

πολιτικό θέμα. Άλλωστε ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες δομές και όχι 

να δημιουργήσουμε δύο ξεχωριστές Υπηρεσίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο. Άλλωστε δεν 

υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι για κάτι τέτοιο. Ο Επιθεωρητής Εργασίας, ως δημόσιος 

υπάλληλος, προστατεύεται από τις διατάξεις του  Συντάγματος και δεν μπορεί να επηρεαστεί 

από κανέναν. Είναι ψευδέστατο ότι επηρεάζεται.  

Συνοψίζοντας, το ΣΕΠΕ χρειάζεται μηχανοργάνωση, βάση δεδομένων στην κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου, πρόσληψη προσωπικού και χωροταξική αναδιανομή των 

περιφερειακών Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, στην Παλλήνη, όταν είχε συσταθεί η 

περιφερειακή Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, είχαν προβλεφθεί 10 οργανικές θέσεις. Όμως με τη 

δημιουργία του διεθνούς αερολιμένα των Αθηνών στα Σπάτα, υπάγονται στην περιοχή 

περίπου 20.000 εργαζόμενοι επιπλέον. Επίσης, αν κάποιος έχει επιχείρηση ή εργάζεται στη 

Βούλα, Βουλιαγμένη, Σαλαμίνα δεν μπορεί να πάει στην Επιθεώρηση της Γλυφάδας, 

πρέπει να πάει στην Παλλήνη.  

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αν κατάλαβα 

καλά κ.Χάλαρη, είπατε ότι θα ενταχθεί στα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΚΤ και τα οποία έχετε στόχο να υλοποιηθούν μέχρι το 2011. 

Υπάρχουν όμως κάποιες φωνές κ.Κιούλο που υποστηρίζουν ότι κάποιοι επιθεωρητές 

δέχονται εντολές να πάνε ή να μην πάνε σε έναν έλεγχο. Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε 

ένα τρόπο να θωρακίσουμε τους επιθεωρητές έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το 

περιθώριο.  
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Αφροδίτη   (ΣΕΠΕ) 

κ.Υπουργέ, κ.Πρόεδρε, η εισήγησή μου είναι γνωστή από την προηγούμενη φορά. Εμπεριέχει 

εν ολίγοις όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. Εν περιλήψει θα ήθελα να πω τα εξής: το ΣΕΠΕ, 

ορθώς υπαγόμενο στο Υπουργείο Εργασίας, χρειάζεται άμεσα οικονομικούς πόρους, 

μηχανοργάνωση και προσλήψεις προσωπικού.  

Σχετικά με το θέμα που θίξατε στο σημείο «α» της εισήγησής σας κ.καθηγητά, περί 

ανεξαρτησίας των ελεγκτικών μηχανισμών από την παρεμβολή πολιτικών παραγόντων, θα 

ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όντας 29 χρόνια υπάλληλος στο ΣΕΠΕ, ποτέ δεν δέχτηκα, από 

κανέναν Υπουργό, από καμία πολιτική διοίκηση, παρεμβολή στο έργο μου. Αναφορικά με τους 

τρόπους βελτίωσης τόσο των εσωτερικών ελέγχων όσο και του εξωτερικού ελέγχου, όπως ο 

έλεγχος από κοινωνικούς εταίρους (σημείο β), τι εννοείτε κ.πρόεδρε; Θα έρθει για παράδειγμα 

ο ΣΕΒ να ελέγξει αν κάνω καλά τη δουλειά μου; Επειδή δεν το καταλαβαίνω, μπορείτε να 

εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε; 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Οι κοινωνικοί εταίροι προτείνω να εμπλέκονται στον εξωτερικό έλεγχο. Δηλαδή να ελέγχουν 

το συνολικό έργο της Επιθεώρησης: πόσοι έλεγχοι έγιναν, αν είναι εντός της αρχικής 

στοχοθεσίας κλπ. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Αυτό κ.καθηγητά γίνεται ήδη από το ΣΚΕΕΕ!  

Τώρα, αναφορικά με το σημείο «η», όπου λέτε: «Αντικειμενικοποίηση-τυποποίηση μεθόδων 

ελέγχου, με στόχο τη μείωση της διακριτικής ευχέρειας των ελεγκτών. Στο θέμα αυτό 

εντάσσονται η αξιοποίηση, κατά πρώτο λόγο, του εγχειριδίου ελέγχου του επιθεωρητή 

δημόσιας διοίκησης…», καταρχήν δεν ξέρουμε τι λέει το εγχειρίδιο αυτό. Κατά δεύτερον, το 

Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, αν δεν με απατά η μνήμη μου, ελέγχει την 

κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση του Δημόσιου Τομέα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά.   

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Όχι μόνο. Υπάρχει μια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία 

αναφέρονται οι ελλείψεις των ελέγχων του ΣΕΠΕ και προτείνονται μάλιστα και συγκεκριμένα 

κριτήρια για την επίτευξη αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Μπορείτε να την βρείτε και 

να την μελετήσετε. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Όσον αφορά βέβαια τον εσωτερικό έλεγχο των Υπηρεσιών μας, όχι τον εξωτερικό!  
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Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Μάλιστα, τον εσωτερικό. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Στην ενότητα «2.Μείωση της γραφειοκρατίας» λέτε: «Για την ενίσχυση του ΣΕΠΕ με καθαρά 

διοικητικό προσωπικό να εξεταστούν τα αποτελέσματα ως προς τις δυνατότητες μετατάξεων 

στο ΣΕΠΕ (βλ. 9 παρ. 7 ν. 2639/1998).  Το άρθρο 9, παρ.7, του ν.2639/1998, αναφέρεται 

στη συνδρομή των υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσίας ως προς το έργο του ΣΕΠΕ.  

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Ίσως να μην έγινα κατανοητός. Στο ΣΕΠΕ χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις. Όμως επειδή δεν 

υπάρχουν χρήματα σκέφτηκα ότι ίσως μπορέσετε να ενισχυθείτε με μετατάξεις.  

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Με μετατάξεις από την κεντρική Υπηρεσία προς το ΣΕΠΕ; Σημειώνω ότι και οι υπάλληλοι της 

κεντρικής Υπηρεσίας είναι ελάχιστοι. 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Δεν ξέρω. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα δικό σας. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Στην ενότητα «3. Κυρώσεις», αναφέρεστε στην κωδικοποίηση των κυρώσεων. Με τον 

ιδρυτικό νόμο του ΣΕΠΕ, τον 2639/1998, στο άρθρο 16, παρ. 6, όλες οι προηγούμενες 

κυρώσεις καταργούνται. Άρα λοιπόν, για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας 

επισύρονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16, του ν.2639/1998 όπως αυτό ισχύει 

σήμερα. Δηλαδή προβλέπεται πρόστιμο από 500€-50.000€ και διακοπή των εργασιών μέχρι 6 

ημέρες για παραβιάσεις που αφορούν θέματα τεχνικών επιθεωρήσεων, μέχρι 3 ημέρες για 

παραβιάσεις που αφορούν θέματα κοινωνικών επιθεωρήσεων από τους αρμόδιους Δ/ντες 

Κοινωνικής Επιθεώρησης και ΚΕΠΕΚ και πάνω από 6 ημέρες και 3 αντίστοιχα από τον Υπουργό 

Εργασίας. Οι κυρώσεις λοιπόν, είναι δεδομένες. Όσον αφορά στις ποινικές κυρώσεις, ισχύει το 

άρθρο 17 του ν.2639/1998, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο κάνει πλημμεληματική την ποινική 

κύρωση, για τρία κορυφαία κεφάλαια της εργατικής νομοθεσίας (αμοιβές, χρονικά όρια, 

υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας). Κατά συνέπεια, οι κυρώσεις είναι ήδη κωδικοποιημένες.  

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Οι εισαγγελείς, οι ίδιοι, λένε ότι είναι χαοτική η κατάσταση με τις διοικητικές, ποινικές  και 

λοιπές κυρώσεις. Η πρότασή μου, κ.Υπουργέ, για την κωδικοποίηση όλων των κυρώσεων, σε 

ένα ενιαίο κείμενο, είναι η σύσταση μιας ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 
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ΣΕΠΕ, ποινικολόγων και διοικητολόγων. Εάν νομίζετε εσείς κα Κορφιάτη ότι δεν υπάρχει 

πρόβλημα και ότι δεν χρειάζεται, πείτε μας ότι δεν χρειάζεται. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά είπα ότι οι διατάξεις για τις κυρώσεις είναι ήδη 

κωδικοποιημένες. 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Πολλοί λένε ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένες οι κυρώσεις, δεν στέκουν συνταγματικά. Για 

αυτό πολλές φορές το δικαστήριο ακυρώνει το πρόστιμο. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Εγώ απλώς επισημαίνω τί υπάρχει και τί δεν υπάρχει. Σχετικά με όσα ανέφερε ο 

κ.Δεληγιαννάκης, θα ήθελα να σημειώσω ότι στόχοι ελέγχου στο ΣΕΠΕ μπαίνουν. Μάλιστα, 

έχουν μπει τριμηνιαίοι στόχοι ελέγχων, για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στους 

οποίους έχει εντοπιστεί έντονη παραβατικότητα. Επίσης, όσοι εργαζόμενοι πηγαίνουν στην 

Επιθεώρηση Εργασίας παίρνουν τις πληροφορίες που ζητούν. Αναφορικά με τη συνδρομή των 

δικαστικών αρχών, όταν ήμουν τμηματάρχης στο τμήμα νομικής υποστήριξης του ΣΕΠΕ, είχα 

κάνει έγγραφο προς τη Γραμματεία των Διοικητικών Δικαστηρίων, να μας στέλνουν τις 

αποφάσεις τους. Διότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι επιθεωρητές σε ποια σημεία 

χωλαίνουν και πώς σκέφτονται οι δικαστές. Όμως οι δικαστικές αρχές σιώπησαν. Δεν μας 

απάντησαν, και έρχονται οι δικαστικές αποφάσεις από τα διοικητικά πρωτοδικεία και τα 

διοικητικά εφετεία, αλλά αφού τελεσιδικήσουν. Δηλαδή μετά από πέντε έως δέκα χρόνια! 

Ήθελα να πω επίσης, ότι στο ν.2639/1998, άρθρο 9, παρ.4, έχει θεσμοθετηθεί η συνδρομή 

όλων των αρχών για την υποβοήθηση του έργου του ΣΕΠΕ (δικαστικών, αστυνομικών, 

νομαρχιακών, λιμενικών κλπ). Είναι θεσμοθετημένο αυτό. Επίσης κ.πρόεδρε, ήθελα να πω ότι 

και η διασταύρωση των στοιχείων -όχι η ηλεκτρονική- προβλέπεται στο άρθρο 7, παρ.3  του 

ν.2639/1998. Απλά χρήζει βελτιώσεως κατά την άποψή μου. Συγκεκριμένα λέει ότι: «το ΣΕΠΕ 

συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της 

αποστολής του, με άλλες Υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού.   

  

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Εφαρμόζεται αυτό; 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Όχι, δεν εφαρμόζεται. 
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Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Το θέμα μας λοιπόν δεν είναι πώς θα κάνουμε νόμους αλλά πώς θα γίνει αποτελεσματικότερος 

ο μηχανισμός ελέγχου του ΣΕΠΕ. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει για τα πάντα. Απλά οι διατάξεις 

χρήζουν βελτιώσεως και εφαρμογής. 

 

Κουκιάδης Ιωάννης (καθηγητής-προεδρεύων επιτροπής) 

Σας ευχαριστούμε. 

 

Ανδρέας Λοβέρδος (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 

Κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά σας εύχομαι. Θέλω να σας πω ότι ζήτησα άδεια από τον 

πρωθυπουργό για να φύγω από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν τη λήξη του, προκειμένου να 

έρθω στη συνεδρίαση της επιτροπής, διότι πιστεύω πολύ σε αυτή η δουλειά και θέλω να πάει 

καλά. Υπάρχει η αδηριτη ανάγκη να επανασυσταθεί το ΣΕΠΕ και παράλληλα έχουμε την 

υποχρέωση να λάβουμε αμέσως μέτρα για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας!  

Διάβασα, και συνιστώ να διαβάσετε όλοι σας, τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης 

(17-12-2009) -όπως έχουν εξαιρετικά αποτυπωθεί από εσάς κα Χόνδρου και σας συγχαίρω για 

αυτό- για να δείτε από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των Υπηρεσιών, τις αδυναμίες που 

υπάρχουν, τα χρήσιμα στοιχεία που δίνονται και τα μέτρα που προτείνονται προς την 

κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων.  

Πρέπει να βρούμε τρόπους μείωσης της αδήλωτης εργασίας και κατά γενική ομολογία, η 

αναβάθμιση του ΣΕΠΕ θα συμβάλλει προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο κ.Χάλαρης συμμετέχει στις 

ειδικές συσκέψεις για τους Ειδικούς Ελέγχους που θα ξεκινήσουν από την 1η Φεβρουαρίου 

2010. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να καταθέσουμε στη Βουλή συγκεκριμένες 

προτάσεις για την αδήλωτη εργασία και το ΣΕΠΕ, γύρω στα τέλη του Φεβρουαρίου. 

Βρισκόμαστε ήδη στα δύο τρίτα του Ιανουαρίου. Έχουμε μόνο ένα μήνα μπροστά μας για να 

ολοκληρώσουμε το έργο μας.  

Η δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάρει έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Από το 

λίγο που πρόλαβα να ακούσω, μου φάνηκε κάπως άγονη η σημερινή συζήτηση. Διαπιστώνω 

ότι ανακυκλώνονται τα ίδια επιχειρήματα. Οι μακροσκελείς συζητήσεις που επαναλαμβάνουν 

τις παθογένειες, δεν συμβάλλουν στο έργο μας. Χρειάζονται λιτές, ευέλικτες συζητήσεις που 

να αφορούν στο «δια ταύτα». Σε μια επιτροπή όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ, οι 

οποίοι γνωρίζουν σε βάθος το πρόβλημα, δεν περιμένουμε περαιτέρω αναλύσεις όσων έχουν 

ήδη ειπωθεί. Περιμένουμε λιτά διατυπωμένες προτάσεις. Θα παρακαλούσα λοιπόν οι 

εισηγήσεις να είναι μονοσέλιδες και να περιέχουν αποκλειστικά και μόνο προτάσεις για την 
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επίλυση των προβλημάτων. Οι εισηγητές να μιλούν βασισμένοι στην εμπειρία τους και να μην 

διαβάζουν από μέσα κείμενα. Όπου υπάρχει η αίσθηση ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει, να 

δούμε τί συμβαίνει στην πράξη. Ίσως να χρειάζεται η λήψη μέτρων διοικητικής προσαρμογής, 

έτσι ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Πρέπει να εντοπίσουμε τις λύσεις των προβλημάτων 

και να τις αρθρώσουμε σε σχέδιο νόμου. Ειδάλλως, η πολιτική ηγεσία θα λειτουργήσει από 

μόνη της.  

Έχω αντιληφθεί από την πρώτη μέρα ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη στελέχωσης του ΣΕΠΕ 

και πως χρειάζονται νέες προσλήψεις. Όμως, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να προσληφθούν νέα άτομα. Η χώρα μας βρίσκεται πραγματικά σε 

πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναπεράσει κάτι παρόμοιο 

μεταπολιτευτικά. Είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε τις δαπάνες. Δεν μπορούμε να 

βασιζόμαστε μόνο στα αναμενόμενα έσοδα του 2010, τα οποία δεν ξέρουμε καν αν θα 

έρθουν. Όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, ο περιορισμός των δαπανών δεν μπορεί να 

συνδυάζεται με αυξήσεις των προσλήψεων. Άρα μπορεί να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της 

μετάταξης. Η κα Κορφιάτη αναρωτήθηκε αν θα αντληθεί το προσωπικό από την κεντρική 

Υπηρεσία. Απαντώ λοιπόν πως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούν να γίνουν μετατάξεις από 

άλλους εργασιακούς χώρους, που εποπτεύονται από το Υπουργείο μας και αμφισβητούμε την 

ανάγκη ύπαρξής τους. Υπάρχουν Υπηρεσίες που απασχολούν προσωπικό χωρίς να κάνουν 

τίποτα! Μέσα στους τρεις μήνες που είμαι εδώ, έχω εντοπίσει ήδη δύο Υπηρεσίες. Εσείς όμως 

που δουλεύετε εδώ χρόνια, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, κα Κορφιάτη, από πού 

μπορεί να αντληθεί το προσωπικό. Μπορείτε  λοιπόν να διατυπώσετε προτάσεις για αυτό το 

θέμα. Εάν δεν υπάρξουν προτάσεις, στο πλαίσιο αυτή της επιτροπής, στην οποία 

καταγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του ΣΕΠΕ, τότε  θα τις δείτε  ως προϊόν νομοθετικής 

πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, όταν θα τεθούν στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου.  

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, σχετικά με τον προηγούμενο κύκλο της δουλειάς μας, ότι οι 

κ.καθηγητές είδαν το Σχέδιο Νόμου χθες το βράδυ και ο πρόεδρος της επιτροπής, ο 

κ.Κουκιάδης, με διαβεβαίωσε ότι θα είναι έτοιμο στις 25 Ιανουαρίου, έτσι ώστε στις 26 του 

μήνα να το παρουσιάσουμε σε συνέντευξη τύπου. 

 

Θοδωρής Δεληγιαννάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

κ.Υπουργέ, στη διάρκεια που λείπατε εμείς τοποθετηθήκαμε λεπτομερώς επί των θεμάτων της 

αδήλωτης εργασίας και της αναδιάρθρωσης του ΣΕΠΕ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω 

ως ΓΣΕΕ. Διαπιστώνω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, όπου δεν μπορεί να γίνει διάλογος. 

Επαναλαμβάνονται διαρκώς τα ίδια πράγματα. Επομένως, εάν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση, 

θεωρώ ότι θα μπορούσε να συνέλθει η Επιτροπή την επόμενη φορά, με μία πιο μικρή 

σύνθεση, στην οποία θα μετάσχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ. 
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Ανδρέας Λοβέρδος (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 

Προτείνω να παραμείνουμε σε αυτό το σχήμα για ακόμη μία φορά. Θα επανέλθουμε την 

επόμενη Πέμπτη, με βάση αυτή τη θεματολογία. Στην επόμενη συνεδρίαση, οι εισηγήσεις 

λοιπόν, να είναι λιτές και να αναφέρονται όχι στο πρόβλημα, αλλά στις λύσεις του 

προβλήματος. Από τη μεθεπόμενη συνεδρίαση όμως, μπορούμε να συμφωνήσουμε στη 

σύσταση μία ολιγομελούς αντιπροσωπευτικής ομάδας, η οποία θα πάει τη δουλειά μέχρι 

τέλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ξανά καλή χρονιά σε όλους σας! 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ιωάννης Κουκιάδης  

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Παναγιώτα Χόνδρου  

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Θοδωρής Δεληγιαννάκης 

Σοφία Καζάκου 

Γιάννης Κουζής  

Σοφία Λαμπουσάκη  

Ειρήνη Μπαρδάνη  

Νίκος Δήμας  

Ευθυμία Ιωαννίδου  

Γεώργιος Αμβράζης  

Νικόλαος Ζωητός  

Όλγα Αγγελοπούλου  

Κωσταντίνος Μάγγας 

Αφροδίτη Κορφιάτη  

Χαραλαμπία Γαλανοπούλου  

Αθανάσιος Δημητρακάκης  

Βασιλική Τσιώλη  

Εμμανουήλ Μυλωνάς  

Αναστάσιος Χατζηγιάννης  

Ιωάννα Πάλλα  

Ηλίας Κιούλος   

Γιάννα Τσακνιά 

Ζαχαράκης Χρήστος  

Καραγιάννης Κωσταντίνος 

Κουρέντα Έλια 

Καραγιάννης Κώστας 

Θάλεια Μιχαηλίδη 
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Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς, καθώς στα πρότυπα της Ανοικτής Διακυβέρνησης 

καταθέτουμε σήμερα στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή τις προτάσεις των 

Επιθεωρητών, όπως αυτές αποδελτιώθηκαν μετά την έγγραφη πρόσκληση για προτάσεις 

αφορούσες στην αναδιαμόρφωση του ΣΕΠΕ. Η πλειοψηφία των προτάσεων αυτών είναι 

άκρως αξιόλογες και αξιολογήσιμες.  

Κατατίθεται σήμερα προς μελέτη το 95% αυτών των προτάσεων, καθώς κάποιες από 

αυτές, λόγω του όγκου τους, χρήζουν περαιτέρω αποδελτιώσεως. Πολλές προτάσεις, 

όπως διαπιστώνεται, επαναλαμβάνονται, εκφράζοντας έτσι την κοινή θέση των 

επιθεωρητών. Άλλες είναι περισσότερο ρηξικέλευθες.    Κάποιες δεν εντάσσονται στο 

πλαίσιο του ζητουμένου από εμάς, ωστόσο όλες αξίζει να αναγνωσθούν. 

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι σε καμία περίπτωση η κατάθεση των προτάσεων 

αυτών δεν σημαίνει υιοθέτησή τους από εμάς, αλλά αποτελούν απλώς μία βάση πάνω 

στην οποία θα κινηθούμε. Συνεπώς, δεν είναι ούτε δεσμευτικές ούτε περιοριστικές.  

 

Σημειώνεται ακόμα ότι επί της διαδικασίας κάποιοι προτείνοντες ανέφεραν τα εξής: 

1.Συγκρότηση ομάδας εργασίας, στην οποία να εκπροσωπούνται οι βαθμίδες της 

ιεραρχίας, όλοι οι κλάδοι των επιθεωρητών και οι επιθεωρητές που υπηρετούν στις 

επιθεωρήσεις (27) 

2. επανεξέταση νομοθετικού πλαισίου και προσαρμογή στα νέα δεδομένα με ουσιαστική 

συμμετοχή και εκπροσώπων-μελών Συλλόγων (32) 

3. Επιτροπή με γνήσια αντιπροσωπευτικότητα περιφέρειας  

4. Σύσταση ομάδας εργασίας από στελέχη πρώτης γραμμής διαφόρων ειδικοτήτων (103) 

5. ο σύλλογος τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας ζητά να συμμετέχει 

στις συζητήσεις-διαβουλεύσεις για την ανασυγκρότηση του ΣΕΠΕ (54α) 

6. Σύσταση επιτροπής για μελέτη αναμόρφωσης και αναδιοργάνωσης του ΣΕΠΕ (3α) 

Υ.Γ.1  Ο αριθμός δίπλα από κάθε πρόταση αφορά στον αύξοντα αριθμό που έλαβε η 

πρόταση κατά την αποδελτίωση.  
Υ.Γ.2  Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν ότι ένας μεγάλος αριθμός προτάσεων κατατέθηκε 

ομαδικά, γεγονός που «εκτοξεύει» τον αριθμό των απαντήσεων κατά πολύ.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    
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1. STATUS ΣΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ 

• ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση πιστώσεων από την Κ.Υ.(2) 

• Λειτουργία ΣΕΠΕ ως ανεξάρτητη αρχή και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 

στα πρότυπα άλλων ελεγκτικών μηχανισμών (5) 

• επιμέρους χρηματοδότηση με δικά τους κονδύλια των Τμημάτων που 

συστεγάζονται με Δ/νσεις(6) 

• αναβάθμιση σε γενική Γραμματεία (8) 

• συζήτηση για αυτονόμηση ΣΕΠΕ είτε ως Γεν. Γραμμ. είτε ως Ανεξάρτητη Αρχή. 

Σημασία η ουσιαστική και όχι η θεσμική αναβάθμιση (21) 

• αναβάθμιση σε ανεξάρτητη αρχή-γενική γραμματεία με εξασφάλιση διοικητικής 

και οικονομικής αυτοτέλειας (33) 

• σύνταξη κανονισμού εργασίας όπως προβλέπεται από ιδρυτικό Νόμο(33) 

• πλήρης εφαρμογή της 81ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (33) 

• κανονισμός λειτουργίας ΣΕΠΕ (37)  

• ουσιαστική οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία με ανεξάρτητο προϋπολογισμό 

και ευελιξία στη διαχείρισή του και το ίδιο το ΣΕΠΕ να αποφασίζει για προαγωγές, 

μετακινήσεις, άδειες κλπ. Όσοι υπάλληλοι του Υπουργείου θέλουν να έρθουν στο 

ΣΕΠΕ να ζητάνε μετάταξη και να εκπαιδεύονται. Να υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης 

μέσα στο ΣΕΠΕ (41) 

• γενική γραμματεία ή ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, όπως η ΥΠΑ. Στην Πολωνία 

υπάγεται στη Βουλή (41) 

• μεταφορά ΚΥΑΕ από την κεντρική υπηρεσία στο ΣΕΠΕ (41) 

• να συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας στηριζόμενος στην 81 ΔΣΕ (41) 

• συμμετοχή του ΣΕΠΕ στη διαμόρφωση της νομοθεσίας για την Υγεία και την 

Ασφάλεια (41) 

• καταγραφή διεργασιών στα πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (46)  

• διατήρηση ως Ειδική Γραμματεία (48) 

• Ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή με δικό του προϋπολογισμό (70) 

• Σώμα αποφασιστικό και όχι εισηγητικό με δικό του προϋπολογισμό, αυτόνομο 

κάτω από τη σκέπη Υπουργείου και με τροποποίηση οργανισμού (76) 

• Έγκριση κανονισμού λειτουργίας (85) 

• Κάθετος έλεγχος όλης της ιεραρχίας (85) 
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• Θέσπιση νέου οργανισμού με αντικειμενικά κριτήρια (94) 

• Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (1α) 

• Σύνταξη κανονισμού εργασίας (1α) 

• Μετατροπή του ΣΕΠΕ σε Γενική Γραμματεία ΣΕΠΕ. Ένταξη στο ΣΕΠΕ των 

Γενικών Διευθύνσεων που σχετίζονται με το έργο του ΣΕΠΕ (π.χ. Γενική 

Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας)(109) 

• Το υπηρεσιακό Συμβούλιο να αποκτήσει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του 

υπηρεσιακού συμβουλίου της ΚΥ Υπουργείου (1α) 

• Σύνταξη ειδικού κανονισμού λειτουργίας του ΣΕΠΕ (3Α ) 

• Εσωτερικός έλεγχος, αυτοέλεγχος, και εφαρμογή συστήματος ποιότητας των 

υπηρεσιών μας από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών για την ενιαία δράση και 

λειτουργία αυτών (3Α) 

 

 

2. ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• αποκέντρωση υπηρεσιών (2) 

• καθορισμό ορίων ελέγχου του Σώματος με σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και 

ελέγχου (2) 

• δημιουργία ΤΥΕ σε όλους τους νομούς της χώρας και αναδιάταξη των ΚΕΠΕΚ (5) 

• Δημιουργία μικρότερων ΚΕΠΕΚ τα οποία θα είναι η έδρα των επιθεωρητών όλων 

των νομών που υπάγονται στο αντίστοιχο ΚΕΠΕΚ. Στα τμήματα- εάν 

δημιουργηθούν ανά νομό- να υπάρχει μόνο διοικητική υπηρεσία για την 

εξυπηρέτηση του κοινού. Οι έλεγχοι να διενεργούνται από συνεργεία επιθεωρητών 

τα οποία ανά 2-3 χρόνια να εναλλάσσονται και ως προς τα άτομα και ως προς την 

περιοχή ευθύνης τους (5) 

•  Να γίνουν οι κατά τόπο υπηρεσίες Πρωτεύοντες Διατάκτες  ή να βρεθεί κάποιος 

άλλος τρόπος  ένα ποσοστό των διαθέσιμων κονδυλίων να είναι σε μετρητά έτσι 

ώστε για μικρής αξίας τιμολόγια να μπορούμε να προβούμε σε άμεση αγορά χωρίς 

να πρέπει να τηρηθεί η χρονοβόρα και αναποτελεσματική διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών στην αρμόδια ΥΔΗΕ. Είναι αστείο για δαπάνες ύψους 20 ή 30 

ευρώ να ακολουθείται η χρονοβόρα αυτή διαδικασία της υποβολής 
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δικαιολογητικών με την αιτιολογία της προασπίσεως του δημοσίου συμφέροντος 

και της διαφάνειας. (111) 

• ίδρυση ΤΚΕ (πχ Λήμνο) και ΤΤΕ (πχ Λέσβο) (6) 

• νέα οργανωτική δομή με κατάργηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κοινωνικής 

Επιθεώρησης και δημιουργία ανά νομό αντίστοιχων Επιθεωρήσεων Εργασίας 

ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων διαβαθμισμένες ως εξης: 

Διευθυντής Εργασίας – Υποδιευθυντής Εργασίας – Επιθεωρητές Εργασίας – 

Ελεγκτές Εργασίας – Προσωπικό Υποστήριξης (διοικητικό και λοιπό προσωπικό) 

(8) 

• εκπόνηση νέου οργανογράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες και συνθήκες 

λειτουργίας του ΣΕΠΕ και στελέχωση των υπηρεσιών και περιφερειακών 

τμημάτων του ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή δράσης κάθε 

τμήματος (πληθυσμός, αγορά εργασίας, χαρακτηριστικά τοπικών οικονομιών κ.α.) 

(10) 

• ανάθεση με νομοθετική ρύθμιση ή εγκυκλίους και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

του ΣΕΠΕ εκτέλεση εργασιών, όπως πχ επίλυση εργατικών διαφορών, εξέταση 

καταγγελιών (10) 

• παροχή δυνατότητας σε υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών που 

διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα (πχ Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Υγειοφυσικοί) να 

ασκούν καθήκοντα Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας (12) 

• να ιδρυθεί και να στελεχωθεί Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης στο 

Νομό Καρδίτσας (12) 

• να διαιρεθεί σε 2 Περιφέρειες σύμφωνα με το Διοικητικό διαχωρισμό της χώρας 

(Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας), όπως είχε οριστεί με παλαιότερο Π.Δ. από την 

προηγούμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (12) 

• επανεξέταση χρησιμότητας Περιφερειακών Διευθύνσεων και στελέχωσή τους 

καθώς α) απορροφούν ανθρώπινο δυναμικό από τα τμήματα πχ η δ/νση Δυτ. 

Μακεδονίας έχει 5 υπαλλήλους και το Τμήμα Πτολεμαΐδας στην πρώτη γραμμή 1, 

β) τα αντικείμενά τους θα μπορούσαν να διεκπεραιωθούν από προϊσταμένους 

τμημάτων και με ηλεκτρονική υποβολή, γ) οι περιφερειακές δ/σεις δεν βοήθησαν 

τα Τμήματα ούτε γνωστικά-νομικά, ούτε στην ομοιόμορφη δράση, ούτε στην 

υποστήριξη των μετακινήσεων αφού υπήρχαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα και 

αδρανοποιήθηκαν (14) 
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• ο διαχωρισμός υγειονομικών και τεχνικών υπηρεσιών ως αυτόνομες Υπηρεσίες 

οδήγησε σε μη συντονισμό και αίσθηση ότι είναι κάτι διαφορετικό. Να εξεταστεί η 

λειτουργία μεικτών τμημάτων τα οποία θα υπάγονται απευθείας στο ΣΕΠΕ, ώστε 

και οι πολίτες να διευκολύνονται στις συναλλαγές τους και οι έλεγχοι να γίνονται 

από κοινού. Θα ενισχυθούν τα τμήματα  με τα άτομα από τις καταργηθείσες και 

συγχωνευθείσες θέσεις (14) 

• στάθμιση αναγκών σε προσωπικό και αριθμού επιχειρήσεων, εργαζομένων και 

βαθμού δυσκολίας (17) 

• ενεργοποίηση ΠΔ 226/03 για ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Τεχνικής και 

Υγειονομικής Επιθεώρησης σε νομούς όπου δεν υπάρχουν (20) 

• δημιουργία οργανογράμματος της κάθε υπηρεσίας, με πλήρη καταγραφή των 

αρμοδιοτήτων-εργασιών τόσο της υπηρεσίας όσο και του κάθε υπαλλήλου, 

βασιζόμενο στη Νομοθεσία έτσι ώστε να υπάρχει ομοιογένεια (24) 

• σύσταση ΤΤΥΕ στο Σχηματάρι Νομού Βοιωτίας (26) 

• σύσταση ΤΤΥΕ στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο (26) 

• σύσταση Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Διαχείρισης της Πληροφόρησης στη 

Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής 

Επιθεώρησης της Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε.(26) 

• αναδιάρθρωση με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιοχής ανάλογα με 

το εργατικό δυναμικό και την επιχειρηματική δραστηριότητα (26) 

• αναβάθμιση ρόλου Δ/νσεων (32) 

• λειτουργία υπηρεσιών Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης, με επανεξέταση 

απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων και των αντίστοιχων ειδικοτήτων, σύμφωνα με 

τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης κατά Περιφέρεια και Υπηρεσία (33) 

• αναδιοργάνωση αρμόδιων υπηρεσιών που εξετάζουν τα ζητήματα ΥΑΕ ώστε να 

επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία. Π.χ. ο εθνικός εστιακός πόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η Γεν. Διεύθ. Συνθηκών και 

Υγιεινής της Εργασίας που εξετάζει τα θέματα της εργατικής νομοθεσίας και η ΚΥ 

ΣΕΠΕ πρέπει να είναι ενωμένες ή συγχωνευμένες σε ένα οργανωμένο σώμα (34) 

• Σύσταση τμήματος με αρμοδιότητα ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου για όλη την 

Ελλάδα (χρέωση δωρεάν ή αστικής μονάδας) για τηλεφωνική πληροφόρηση και 

κατεύθυνση πολίτη (37)  

• οι δ/σεις ΣΕΠΕ να αναλάβουν όλη την διαδικασία των προστίμων (38) 
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• οι δ/σεις ΣΕΠΕ να αναλάβουν όλη την διαδικασία των προστίμων (39) 

• λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον 5 άτομα (1 προϊστάμενος, 2 ΠΕ Επιθεωρητές, 

2 ΔΕ Γραμματειακή υποστήριξη )(40) 

• άμεση δημιουργία και στελέχωση τμημάτων Τεχνικής Επιθεώρησης ( πχ η 

Δωδεκάνησος ελέγχεται από ΚΕΠΕΚ Πειραιά) 

• συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου σε μόνιμη ή περιοδική βάση σε επίπεδο Νομού ή 

Διεύθυνσης για την ελεγκτική κάλυψη, παράλληλα και ανεξάρτητα από τα 

επιμέρους τμήματα (40) 

• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση ΚΕΠΕΚ και δυνατότητα 

ρύθμισης με Υπ.Αποφάσεις Να βρεθούν στοιχεία και ανάλογα με τις δυνατότητες 

να δημιουργηθούν νέα τμήματα (41) 

• Χωροταξική και διοικητική αναδιάρθρωση κατά τόπους Δ/νσεων και 

περιφερειακών τμημάτων (48)  

• Σύσταση νέων υπηρεσιών για Υγιεινή και Ασφάλεια στα μεγαλύτερα νησιά (50) 

• Κατάργηση Περιφερειακών Διευθύνσεων Κοινωνικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 

καθώς και τη συγχώνευση των δύο τμημάτων (κοινωνικής και τεχνικής 

επιθεώρησης) σε μια Υπηρεσία ανά νομό (64) 

• Δημιουργία Τμήματος ή Γραφείου Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης στο 

Νομό Ρεθύμνου (65) 

• Σύσταση τεχνικών επιθεωρήσεων στο Νομό Κυκλάδων, τουλάχιστον στα μεγάλα 

νησιά (70) 

• Απεμπλοκή τοπικών υπηρεσιών από γραφειοκρατική εξάρτηση από Περ/κες 

Δ/νσεις π.χ. οι προϊστάμενοι των ΤΚΕ να μην εισηγούνται τις κυρώσεις(72) 

• Δημιουργία μόνιμων ελεγκτικών συνεργείων σε επίπεδο διεύθυνσης (74) 

• Αλλαγή οργανογράμματος ΤΚΕ Σερρών (75) 

• Δημιουργία Γεν. Διεύθυνσης στη Θες/κη με υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών(75) 

• Δημιουργία τμημάτων τεχνικών σε Νάξο και Μήλου ή ενίσχυση Σύρου με 2 

υπάλληλοι εκ των οποίων ο ένας δομικών έργων (78) 

• Υποβοήθηση έργου με υπαλλήλους περιφερειακής επιθεώρησης (ΤΚΕ Φθιώτιδας) 

(80) 

• Τροποποίηση 136/99 ΠΔ (81) 

• Αποκέντρωση υπηρεσιών (83) 
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• Δημιουργία έμπειρης και καλά καταρτισμένης ομάδας σε κεντρικό επίπεδο η οποία 

να είναι σε θέση απαντά, ενημερώνει και πληροφορεί σωστά για όλες τις κείμενες 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (85) 

• Κλιμάκια ελέγχου που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση να μπορούν να 

εργάζονται σε γειτονικούς από την έδρα τους νομούς ύστερα από απόφαση 

Διευθυντή (ζήτημα εντοπιότητας) (91) 

• Να συμπεριληφθεί στο οργανόγραμμα του ΤΤΥΕ Μεσσηνίας κάποια ειδικότητα 

σχετική με τα γεωπονικά (95) 

• Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με αποκλειστική απασχόληση τη λειτουργία, 

υποστήριξη και διαρκή ανάπτυξη συστήματος μηχανοργάνωσης  (100) 

• Ίδρυση τμήματος ή γραφείου ΤΥΕ στο Ν. Ρεθύμνου (19α) 

• Προτείνεται η δημιουργία Δ/νσης  Πληροφορικής στο ΣΕΠΕ, 45α  

•  Οι 30 θέσεις των ανενεργών ΚΕΠΕΚ, όπως προβλέφθηκαν από τον πρόσφατο 

νόμο, να διανεμηθούν αναλόγως με τις ανάγκες στα υπάρχοντα ΚΕΠΕΚ και όταν 

λειτουργήσουν τα ΚΕΠΕΚ για τα οποία προβλέφθηκαν να υπάρξει όρος  

αναδιανομής σε αυτά (5α) 

• Να εφαρμοστεί η μερική σύσταση ΚΕΠΕΚ (πχ. Μακεδονία-Θράκη) (5α) 

• Σύσταση τμήματος μερικής διαχείρισης στο ΣΕΠΕ (5Α) 

 

 

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

• Νομική κάλυψη και νομική υποστήριξη των επιθεωρητών (5) 

• Ουσιαστική νομική κάλυψη και αποτελεσματική νομική στήριξη (8) 

• νομική κάλυψη και συνδρομή των επιθεωρητών εργασίας με πρόσληψη νομικού 

εκπροσώπου ανά ΚΕΠΕΚ (12) 

• πλήρης νομική κάλυψη των επιθεωρητών, καθώς και πλήρης διοικητική κάλυψη 

από τυχόν παρεμβάσεις …τρίτων (13) 

• δημιουργία νομικής υπηρεσίας σε κάθε ΚΕΠΕΚ (20) 

• ανασυγκρότηση και ενίσχυση νομικής υπηρεσίας (25)  

• διευκόλυνση επικοινωνίας τμημάτων με αρμόδιους για παροχή νομικών 

πληροφοριών (25) 

• παροχή πληροφοριών και απαντήσεων σε συχνά νομικά ερωτήματα μέσω ειδικού 
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ιστοτόπου (25) 

• Αναβάθμιση του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και 

Τεχνικής Στήριξης (Σ2) σε Διεύθυνση (26) 

• Παροχή ουσιαστικής νομικής κάλυψης στους επιθεωρητές εργασίας, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτελεσματική νομική στήριξη στις 

Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με την πρόσληψη ενός δικηγόρου 

ανά ΚΕΠΕΚ και την ένταξη της θέσης τους στο ΣΕΠΕ (33) 

• On line σύνδεση με τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου και το ίδιο το Υπουργείο 

(35) 

• Απαραίτητη δημιουργία τμήματος νομικής στήριξης του ΣΕΠΕ (40) 

• Νομική κάλυψη (50) 

• Νομική κάλυψη (62) 

• Τουλάχιστον ανά περιφερειακό ΚΕΠΕΚ μία θέση δικηγόρου για νομική 

υποστήριξη (63) 

• Προσλήψεις νομικών (70) 

• Νομική κάλυψη για αναζήτηση περισσότερων στοιχείων στα καταστήματα που 

απασχολούν αλλοδαπούς (72) 

• Νομική κατοχύρωση (81) 

• Σύσταση νομικού τμήματος το οποίο θα είναι επιφορτισμένο και με την παράσταση 

στα δικαστήρια αντί των επιθεωρητών (84) 

• Νομική κάλυψη και υποστήριξη (92) 

• Παρακολούθηση νομικών ενεργειών από ΚΥ (98) 

• Νομική κάλυψη επιθεωρητών (100) 

• Νομική υποστήριξη και εκπαίδευση-ενημέρωση από νομικούς (101) 

• Νομική υποστήριξη ανα ΚΕΠΕΚ (103) 

• Νομική κάλυψη ανά ΚΕΠΕΚ (1α) 

• Νομική προστασία των επιθεωρητών εργασίας. 49α 

• απαιτείται η στελέχωση των υπηρεσιών και με διοικητικούς – νομικούς για να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του όγκου των μηνύσεων, ερωτημάτων, 

καταθέσεων, ανακρίσεων κτλ. Η ερμηνεία των διατάξεων δεν είναι δουλειά  του 

Επιθεωρητή που θα πρέπει να έχει άμεση, διαρκή γραπτή καθοδήγηση. Με τις 

ασάφειες και την απουσία υποστήριξης θα οδηγηθούμε σε “εύκολες” μηνύσεις, και 
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“ασαφείς” διαπιστώσεις, παραβλέποντας περίπλοκες (και συχνά ουσιαστικές) 

υποθέσεις. Συμπληρωματικά αναφερόμαστε και στην νομική υποστήριξη του 

Επιθεωρητή από την Υπηρεσία και στην περίπτωση που είναι μυνηόμενος από 

ιδιώτες-εταιρείες. (107) 

• Θέση συνηγόρου του εργαζόμενου σε κάθε νομό με πάγια αντιμισθία από το 

υπουργείο (6α) 

. 

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

• πλήρης ενεργοποίηση της κυρωμένης με τον Ν. 3249/55 Δ.Σ.Ε. αριθμ. 81 (2) 

• χαρακτηρισμός ελέγχων ως δειγματοληπτικών-προληπτικών και όχι 

κατασταλτικών(2) 

• νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή όλων των ισχυόντων διατάξεων 

(ανεξάρτητα προέλευσης) που θα χρειαστεί ένας Επιθεωρητής για να τεκμηριώσει 

τον έλεγχό του (2)  

• την χρήση της έννοιας της τέχνης και επιστήμης κατά το έργο του επιθεωρητή 

χωρίς την αμφισβήτησή της και ιδιαίτερα όπου υπάρχει νομοθετικό κενό (2) 

• εξειδίκευση επιθεωρητών στην αντιμετώπιση σοβαρών και θανατηφόρων 

ατυχημάτων (5) 

• συνεχείς έλεγχοι σε όλες τις βάρδιες και τα Σαββατοκύριακα. Μεγάλος αριθμός 

επιθεωρητών και ικανοποιητική αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης (5) 

• προγραμματισμένοι έλεγχοι ανά διαστήματα σε όλη την επικράτεια σε 

συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δράσης με συγκεκριμένη μεθοδολογία (check 

list) (5) 

• εντατικοποίηση των ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο και η παρακολούθηση της πορείας 

της υλοποίησης του στόχου (6) άρθρο 4 του Ν. 3230/04 

• συμμετοχή σε επιτροπές, όχι εικονικά ή χωρίς προσόντα (6) 

• δικαιότερη κατανομή υπαλλήλων σε κεντρικές και διαχειριστικές αρχές (7) 

• δικαιότερη κατανομή σε επιτροπές και εκπαιδευτικά προγράμματα (7) 

• έλεγχος της επιβολής των προστίμων (7)  

• ανάθεση ανακριτικών καθηκόντων και εξουσιών (8) 

• υποχρέωση εμφάνισης εργοδότη ή εκπροσώπου του σε πρόσκληση επιθεωρητή με 

πρόβλεψη ποινικής και διοικητικής κύρωσης σε περίπτωση άρνησης (8) 
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• κατάργηση μηνιαίου πλαφόν στους ελέγχους (10) 

• δημιουργία συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης του έργου των επιθεωρητών, 

με την ανάθεση συγκεκριμένου έργου και μέτρηση αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας και εμπέδωση αισθήματος αναγνώρισης του έργου τους (10) 

• Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων και των προϊσταμένων) να  

διενεργούν ελέγχους και αυτοψίες ατυχημάτων, δεδομένου ότι λαμβάνουν 

ελεγκτικό επίδομα και έξοδα κίνησης (12) 

• δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων ανά την Επικράτεια όλων των επιθεωρητών 

(13) 

• οι έλεγχοι και οι εκθέσεις των επιθεωρητών να χρήζουν απυρόβλητης βαρύτητας 

(13) 

• απόλυτη και άμεση πάταξη αποδεδειγμένων περιστατικών διαφθοράς (13) 

• απαγόρευση αποδοχής δώρων από τους προϊσταμένους και τους ελεγκτές των 

επιθεωρήσεων από επιχειρήσεις (13) 

• απαγόρευση χορήγησης κουπονιών για τους χορούς των συλλόγων και ενίσχυσης 

των εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού (13) 

• δυνατότητα επίδοσης δελτίου ελέγχου σε εξόφθαλμες περιπτώσεις παραβίασης 

εργατικού δικαίου κατά τη συζήτηση των εργατικών διαφορών (13) 

• αυστηρή τήρηση του Πρωτοκόλλου (13) 

• τήρηση από τους προϊσταμένους των τμημάτων βιβλίου επακριβούς 

παρακολούθησης των ελέγχων σε όλα τα στάδια της πορείας τους, ώστε να 

αποφεύγονται πραγματικά περιστατικά αυθαίρετης και αμφισβητούμενης για τις 

προθέσεις αντιμετώπισής τους (13) 

• πραγματοποίηση ελέγχων, όσο το δυνατόν, με την δέουσα προετοιμασία (για κάθε 

πχ ελεγχόμενη επιχείρηση ο Επιθεωρητής να είναι εφοδιασμένος Αρχείο της 

Υπηρεσίας με Αντίγραφο του Πίνακα Προσωπικού, με το Πρόγραμμα 

Αναπαύσεων κλπ) (13) 

• καθιέρωση μηνιαίων συσκέψεων όλου του προσωπικού των Παραρτημάτων, με 

ευθύνη και συντονιστικό-καθοδηγητικό ρόλο των Προϊσταμένων (13) 

• οι προϊστάμενοι των Παραρτημάτων να μην έχουν μόνο διεκπεραιωτικό  ή 

συντονιστικό ρόλο, αλλά και να αναλαμβάνουν προσωπικώς την διεξαγωγή 

κρίσιμων εργατικών διαφορών και ανάλογων ελέγχων, υπογράφοντες και 

αναλαμβάνοντες την σχετική ευθύνη (13) 
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• σεβασμός της προσωπικότητας των υπαλλήλων από αυθαίρετες κρίσεις και 

χαρακτηρισμούς από Διευθυντές και Προϊσταμένους (13) 

• δίκαιη και ισοβαρή συμμετοχή όλων των επιθεωρητών στις αμειβόμενες επιτροπές 

(13) 

• άμεση υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 51 του Ν. 3656/2008 για διενέργεια 

ελέγχων από ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ μετά τις 22.00 και ειδικά κίνητρα για 

συγκεκριμένους ελέγχους (22) 

• λειτουργία υπηρεσιών κάποιες μέρες απόγευμα και 2 Κυριακές το μήνα (22) 

• διαχωρισμός ελέγχων σε τακτικούς και έκτακτους στα πρότυπα του Οικονομικών 

(24) 

• οι έλεγχοι να έχουν αρχικά συμβουλευτικό χαρακτήρα (24) 

• όχι γραφειοκρατική διεκπεραίωση στις υπηρεσίες αλλά ενημέρωση και επίλυση 

προβλημάτων πολιτών (24) 

• επαναδραστηριοποίηση της υπηρεσίας των Ειδικών Επιθεωρητών στην 

κατεύθυνση της αύξησης των ελέγχων πανελλαδικά (26) 

• σύνδεση του απαιτούμενου αριθμού ελέγχων από κάθε Επιθεωρητή σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία υπηρετεί (26) 

• κοινοί έλεγχοι ΤΚΕ και Τεχνικών (32) 

• οι έλεγχοι να γίνονται από τουλάχιστον 3 Επιθεωρητές μαζί και όπου δεν υπάρχουν 

τουλάχιστον 2 επιθεωρητές να απαλλάσσεται από τους στόχους του Υπουργείου 

(40)   

• να εξαιρεθούν οι ε.ε. από τον έλεγχο της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων, 

της νομιμότητας εργασίας αλλοδαπών κ.α. (40) 

• ουσιαστικός έλεγχος απόδοσης Τμημάτων και καθενός επιθεωρητή ξεχωριστά και 

απόταξη από το Σώμα . Ειδική Υπηρεσία ελέγχου απόδοσης ΣΕΠΕ(42) 

• σωστή οργάνωση και προγραμματισμός ελεγκτικών δράσεων (42) 

• αξιολόγηση επιθεωρητών με test (63) 

• να προσμετρείται η προϋπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα ως χρόνος για την 

προαγωγή σε θέση προϊσταμένου  (63)  

• υπαγωγή επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες (υψηλή-μεσαία-χαμηλή) ως προς την 

επικινδυνότητα μετά από διενέργεια ελέγχων και ανάλογα με το επίπεδο της 

επιχείρησης σε θέματα Υ&Α της εργασίας. Εντατικοποίηση ελέγχων σ’ αυτές με 
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υψηλή επικινδυνότητα και αυξημένο αριθμό ατυχημάτων (Δεν έχει σχέση με την 

κατάταξη των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ΠΔ 294/88) (63) 

• τροποποίηση του προγράμματος καταγραφής στατιστικών έτσι ώστε να 

καταγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 

εποπτείας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων από τους επιθεωρητές (63) 

• Κοινοί έλεγχοι με τους υπαλλήλους των Τεχνικών Επιθεωρήσεων (69) 

• Αλλαγή στον τρόπο επιβολής προστίμων με εισήγηση από επιθεωρητή και 

υπογραφή από προϊστάμενο και όχι διευθυντή (70) 

• Ουσιαστικούς ελέγχους με ποιότητα και όχι ποσότητα (70) 

• Εφαρμογή της 81 Δ.Σ.Ε. (70) 

• Αναβάθμιση του ρόλου των επιθεωρητών και του ΣΕΠΕ (70) 

• Διαχωρισμός γραμματειακής εργασίας και επιθεωρητών (70) 

• Δυνατότητα κατάτμησης της ετήσιας άδειας (71) 

• Οι επιθεωρητές να βγαίνουν για ελέγχους και να μην απασχολούνται εντός 

υπηρεσιών (76) 

• Απλοποίηση στατιστικών και καταγραφή μόνο όσων είναι πραγματικά απαραίτητα 

για την καλύτερη λειτουργία του ΣΕΠΕ (81) 

• Να νομοθετηθεί ασυμβίβαστο ιδιότητας επιθεωρητή με αιρετό αξίωμα και θέση 

(82) 

• Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων ε.ε. (πχ. Εργατικές διαφορές –μηνύσεις – αντικρούσεις 

προσφυγών μία αρμοδιότητα και εξέταση καταγγελιών σε επιχειρήσεις- επιτόπιοι 

έλεγχοι –εισήγηση επιβολής προστίμων άλλη αρμοδιότητα και Τρίτη κατηγορία το 

διοικητικό προσωπικό) (84) 

• Προσδιορισμός ετήσιων ποσοτικών στόχων ανά περιοχή με βάση τον αριθμό 

επιχειρήσεων, εργατικό δυναμικό και ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας σε 

συνεργασία με ΙΚΑ ΟΑΕΔ. Ποσοτικοποίηση στόχων ανά υπάλληλο και μηνιαίως 

έλεγχος από Δ/νση  κάθε υπαλλήλου ατομικά(89) 

• Θεσμοθέτηση  νέας αρμοδιότητας υποχρέωση των επιθεωρητών εργασίας για 

διεξαγωγή κοινωνικής εργασίας (94) 

• Αρμοδιότητα των προϊσταμένων τμημάτων η έκδοση διοικητικών κυρώσεων και 

επέμβαση των Δ/ντων σε 2ο επίπεδο, σε περίπτωση δηλ. ιεραρχικής προσφυγής 

(94) 

• Να ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα πρόγραμμα υπηρεσιών αλλά και ελέγχων και 
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ανακοίνωση του προγράμματος σε ανωτέρους για απροειδοποίητους ελέγχους (95) 

• Βιβλίο χρεώσεων με ημερομηνία, αιτιολογήσεις καθυστερήσεων και πιθανές 

αρνήσεις χρεώσεων (95)  

• Οι εκθέσεις αξιολόγησης όλων των ε.ε. να αποστέλλονται ταυτόχρονα (95) 

• Οι ενέργειες που αφορούν την συνέχεια των ελέγχων να διεκπεραιώνονται από 

τους υπαλλήλους της Περ/κης Δ/νσης (96) 

• Οι ενέργειες που αφορούν τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά 

την επιστροφή τους από την Περιφέρεια, θα πρέπει να διεκπεραιώνονται ως το 

τέλος από την Περ/κή Δ/νση (96) 

• Οι μηνιαίοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται με δελτία ελέγχου ή έγγραφα και οι εν 

συνεχεία ενέργειες, να προσμετρούνται στα στατιστικά στοιχεία κάθε μήνα ως 

πραγματικοί έλεγχοι (96) 

• Να ορισθούν συγκεκριμένα ύψη προστίμων για κάθε παράβαση και να μην είναι 

στην κρίση των δ/ντων . Το ίδιο και οι υποτροπές στις ίδιες παραβάσεις. (96) 

• Την ευθύνη εισήγησης προστίμου να την έχει αποκλειστικά ο επιθεωρητής που 

διενεργεί τον έλεγχο και η επιβολή των προστίμων να γίνεται από τον αρμόδιο 

κατά τμήμα προϊστάμενο (96) 

• Απλοποίηση διαδικασιών επιβολής προστίμου και όσο το δυνατότερο αμεσότερη 

επιβολή (98) 

• Κάθε περιφερειακό τμήμα να εκπονεί σχέδιο ελέγχων επικεντρωμένο σε 

παραγωγικούς τομείς και άμεση επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων (103) 

• Κατανομή ειδικοτήτων όταν οι συνθήκες το απαιτούν (103) 

• Εντατικοποίηση ελέγχων για εφαρμογή άρθρου 33 του Ν. 1836/89 και της ΥΑ 

1801/89 με συνδρομή των τεχνικών επιθεωρήσεων (103) 

•  Ο επιθεωρητής να είναι και ανακριτικός υπάλληλος (107) 

• Κατάργηση οργανικών θέσεων τεχνικών επιθεωρητών ΔΕ.(109) 

• Αξιοποίηση προσωπικού Υπουργείου που περιλαμβάνεται σε πίνακες ελεγκτικής 

δράσης για στελέχωση ΣΕΠΕ (8Α) 

• Πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων βάση προγραμματισμού (8α) 
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5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

• αναθεώρηση ρόλου επιτροπών ελέγχου για ασφάλεια και υγεία στη 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΠΔ 17/96) και κατάργηση ΠΔ 70/90 (ΚΥΑ 

3232/41{ΦΕΚ 400/Β/26.05.89}) και ενσωμάτωσης των νομοθετημάτων κατ’ 

εξουσιοδότηση του Ν. 1568/85 (2) 

• Συνεργασία με Υπουργεία Παιδείας και Υγείας για μαθήματα στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση «Ασφαλούς Εργασιακής Πρακτικής και Πρόληψης Ατυχημάτων και 

Επαγγελματικών Ασθενειών» (5) 

• καταπολέμηση ανθρώπινης εμπορίας σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές ομάδες (6) Ν. 

3064/02 

• πάταξη κατάχρησης εξουσίας και άσκησης ψυχολογικής βίας από προϊσταμένους  (7) 

• Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στο θεσμικό του ρόλο (8) 

• θεσμοθέτηση εργατοδικείων (8) 

• δημιουργία ειδικής 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής για παροχή πληροφοριών επί 

εργασιακών θεμάτων στο κοινό.(8) 

• αρμόδια για τις υποθέσεις του σωματείου Οδηγών Αυτ/των Μακεδονίας Θράκης να 

μην είναι η Επιθεώρηση Εργασίας Σίνδου αλλά η Κεντρική Διεύθυνση (ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) (11) 

• χρησιμοποίηση οδηγών με υποχρεωτική επικουρία τους σε Γραμματειακή Υποστήριξη 

(13) 

• δημιουργία εργατικών νόμων και συλλογικών συμβάσεων σαφών και ευνόητων (17) 

• άμεση νομοθετική ρύθμιση για υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω 

από πέντε εργαζομένους για την τήρηση κάρτας παρουσίας(22) 

• άμεση τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 2874/00 για την κατάθεση προσωπικού, για 

όλες τις επιχειρήσεις θα πρέπει να περιοριστεί στις 8 μέρες το πολύ για δε τα 

προγράμματα εργασίας η κατάθεση θα πρέπει να είναι άμεση διότι διαφορετικά δεν 

υπάρχει έλεγχος (22) 

• άμεση τροποποίηση του άρθρου 68 παρ.5 του Ν. 3518/2006 για την κατάθεση πινάκων 

προσωπικού σε περίπτωση τροποποίησης ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου 

εργασίας, θα πρέπει και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να καταθέτουν τους πίνακες 

προσωπικού όπως όλες οι επιχειρήσεις και όχι εντός 48 ωρών που ορίζει το σχετικό 
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άρθρο (22) 

• άμεση θεσμοθέτηση ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε όσους εργοδότες 

παραβιάζουν την μειωμένη και εκ περιτροπής απασχόληση (22) 

• άμεση επαναφορά του ειδικού βιβλίου οικοδομικών και τεχνικών έργων του άρθρου 33 

του Ν. 1836/89 διότι σήμερα οι οικοδομικές εργασίες και οι τεχνικές επιχειρήσεις δεν 

ελέγχονται ούτε ως προς το ωράριο ούτε ως προς την εβδομαδιαία ανάπαυση των 

εργαζομένων καθώς και η μεγάλη απώλεια εσόδων του ΙΚΑ διότι όλοι οι εργοδότες 

δηλώνουν τα ελάχιστα ένσημα για κάθε εργασία που προβλέπονται από την 

οικοδομική άδεια και τα ένσημα πωλούνται σε άλλους οικοδόμους που τα χρειάζονται 

διότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στις οικοδομές είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (22) 

• άμεση θεσμοθέτηση ποσοστού επί των εργαζομένων σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση 

για τους μαθητές διότι σήμερα σε πολλά ξενοδοχεία οι μαθητές από  τις ξένες χώρες 

είναι περισσότεροι από τους κανονικά εργαζόμενους (22) 

• θεσμοθέτηση υποχρέωση εργοδοτών για καταβολή μισθοδοσίας μέσω τραπεζών (22) 

• ενημέρωση όλων των υπαλλήλων για γενικά θέματα ασφάλισης και θέματα ΟΑΕΔ (24)

• εξαίρεση κλήσης επιθεωρητών σε υποθέσεις μηνύσεων, εργατικών ατυχημάτων (25) 

• κατάργηση θεωρήσεων βιβλίων δρομολογίων αυτοκινήτων με ηλεκτρονικούς 

ταχογράφους (28) 

• απόδειξη εξόφλησης μισθού να αποδεικνύεται- πέραν της έγγραφης ανάλυσης- με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (28) 

• αναβάθμιση ρόλου εργατικών διαφορών (32) 

• κατάργηση διοικητικών διαδικασιών που εξοικονομούν χρόνο (πχ θεώρηση βιβλίου 

δρομολογίων) (32) 

• νομοθετική κατοχύρωση της συμμετοχής εκπροσώπου του Συλλόγου Τεχνικών και 

Υγειονομικών Υπαλλήλων Εργασίας  στα όργανα λήψης αποφάσεων, στο Συμβούλιο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) και στο Συμβούλιο Κοινωνικού 

Ελέγχου Επιθεωρήσεων Εργασίας (ΣΚΕΕΕ) (33) 

• θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση ετήσιου συνεδρίου των Τεχνικών και Υγειονομικών 

Επιθεωρητών Εργασίας για την ανάδειξη και προβολή του έργου του ΣΕΠΕ (33) 

• απάλειψη γραφειοκρατίας στον τρόπο επιβολής διοικητικών κυρώσεων που προκαλούν 

καθυστερήσεις 1 έτους (37) 

• να γίνει υποχρεωτική η παρουσία εργοδότη ή νόμιμου εκπροσώπου κατά τη συζήτηση 

εργατικών διαφορών και σε περίπτωση μη προσέλευσής τους να επιβάλλονται 
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αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (37) 

• προσπάθεια αποσυμφόρησης αρμόδιων δικαστηρίων για εργατικές διαφορές (2-5 

χρόνια) (37) 

• τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης για όλη την Ελλάδα (38) 

•  να μην αθωώνονται οι παραβάτες εργοδότες στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια 

(38) 

• Κατάργηση θεώρησης βιβλίων δρομολογίων (38) 

• τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης για όλη την Ελλάδα (39) 

• να μην αθωώνονται οι παραβάτες εργοδότες στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια 

(39) 

• Κατάργηση θεώρησης βιβλίων δρομολογίων (39) 

• Να μειωθεί το κατώτατο όριο επιβολής προστίμου στα 300 Ευρώ (40) 

• Οι καταγγελίες στο ΣΕΠΕ να γίνονται μόνο από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα 

σωματεία τους (40) 

• Σε νησιά χωρίς ΤΚΕ να μπορεί η αστυνομία σε συνεργασία με κοιν.επιθ. να διενεργεί 

εργατικές διαφορές. (40) 

• Επαναπροσδιορισμός της εργατικής διαφοράς ως συμφιλιωτική  και σε περίπτωση μη 

λύσης υπηρεσιακή παραπομπή σε ειδικά εργατοδικεία (40) 

• Κατάργηση θεώρησης πιστοποιητικών προϋπηρεσίας (40) 

• Κατάργηση αναγγελίας υπερωριών και υποχρεωτική αναγραφή στο βιβλίο υπερωριών 

(40) 

• Κατάργηση βεβαίωσης απασχολούμενου προσωπικού που χρησιμοποιείται για 

επιδοτούμενα προγράμματα (40) 

• Για τη διοικητική κύρωση της διακοπής εργασίας απαιτείται να θεσμοθετηθεί 

απλούστερη διαδικασία και να ενοποιηθούν οι διατάξεις σε επιχειρήσεις και 

οικοδομικά εργοτάξια (46) 

• Κατάργηση Π.Δ. 294/1998 και δημοσίευση νέου (βλ. αναλυτικά 46 σελ. 3) 

• Καθιέρωση συστήματος ανάδρασης - ενημέρωσης για την κατάληξη στα Δικαστήρια 

των υποθέσεων που σχετίζονται με την άσκηση καθηκόντων επιθεωρητών (46) 

• Κατάργηση διαδικασίας κατάτμησης ετήσιας άδειας εργαζομένων με παράλληλη 

διασφάλιση της υποχρεωτικής χορήγησης ενιαίου και ικανού τμήματος αυτής (πχ 

τουλάχιστον 10 ημερών το ένα τμήμα αυτής) (48) 

 57



• Κατάργηση μέριμνας θεώρησης κατά 3μηνο βιβλίου δρομολογίων και θεώρηση 

προγραμμάτων εργασίας μέσω διαδικτύου και διασταύρωση με ταχογράφους (48)  

• Να τηρείται βιβλίο αλλαγής προγραμμάτων ωρών εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα 

υπογράφουν οι εργαζόμενοι και να μην γνωστοποιούνται με φαξ (48) 

• Η μη αιτιολογημένη απουσία του εργοδότη στη διαδικασία εργατικής διαφοράς να 

επιφέρει δυσμενείς συνέπειες (48) 

• Μέριμνα για μείωση χρόνου έναρξης διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και 

πραγματικής επιβολής αυτών (48) 

• Θεώρηση οικοδομικών αδειών και από τις υπηρεσίες μας καθώς και η εκ των 

προτέρων ενημέρωση για έναρξη οποιοδήποτε οικοδομικών δραστηριοτήτων (50) 

• Εργατικά δικαστήρια (50) 

• Υποχρέωση εργοδοτών να τηρούν στο χώρο εργασίας όλα τα στοιχεία που ελέγχονται 

(56) 

• ΠΔΚΕ Πειραιά: κίνδυνος επικείμενης αποστελέχωσης + πρόταση για εθελούσια  

παραμονή (58) 

• Αλλαγή της διαδικασίας επιβολής προστίμου. Διατάξεις που να επιτρέπουν την 

επιβολή προστίμου επί τόπου, την πληρωμή 100% του ποσού και τέλος την επιβολή 

ένστασης και σε δικαίωση επιστροφή ποσού στα πρότυπα του ΙΚΑ (59) 

• Νομοθετική ρύθμιση για τήρηση στοιχείων στον χώρο εργασίας και όχι στην έδρα (59) 

• Κατάργηση θεώρησης βιβλίων δρομολογίων (61) 

• Κατάργηση στατιστικών στοιχείων στη μορφή που είναι σήμερα (61) 

• Βεβαιώσεις προσωπικού να χορηγούνται από το ΙΚΑ (61) 

• Με το πέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης μετά από έλεγχο ο εργοδότης να είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση για την υλοποίηση ή μη των 

παρατηρήσεων (63) 

• Έλεγχος συνθηκών εργασίας στον αγροτικό τομέα (63) 

• Κατάργηση των διατάξεων που επιτρέπεται η απασχόληση των ασφαλισμένων στον 

ΟΓΑ σε συσκευαστήρια εσπεριδοειδών χωρίς ασφάλιση στο ΙΚΑ (64) 

• Κατάργηση της διάταξης περί κήρυξης υποχρεωτικής της Σύμβασης Εργασίας και να 

ισχύουν όλες οι ΣΣΕ ή ΔΑ για όλους τους εργοδότες και μισθωτούς του κλάδου για 

λόγους ίσης μεταχείρισης (64) 

• Να θεσπιστεί διάταξη που να απαγορεύει την απασχόληση συνταξιούχων εφόσον 
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υπάρχουν άνεργοι στον ΟΑΕΔ (64) 

• Υποχρέωση τήρησης βιβλίου παρουσίας προσωπικού θεωρημένου από την Υπηρεσία 

μας (64) 

• Επαναφορά των εργατοδικείων (64) 

• Να ποινικοποιηθεί η διάταξη με την οποία καλούμε τους εργοδότες σε μια εργατική 

διαφορά και αρνούνται να προσέλθουν (64) 

• Κατάργηση κατάθεσης των πινάκων προσωπικού στην Υπηρεσία μας και την 

αντικατάσταση αυτών με ειδικό βιβλίο, όπως είναι το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων 

του ΙΚΑ θεωρημένο από την Υπηρεσία μας (64) 

• Κατάργηση της θεώρησης βιβλίων δρομολογίων (69) 

• Θεώρηση άδειας οικοδομών από υπηρεσίες και φακέλου ασφάλειας και υγείας των 

έργων (69) 

• Γνωστοποίηση έναρξης οικοδομικών εργασιών (69)  

• Εργατικά δικαστήρια για εργατικά θέματα και για πταίσματα δημόσιων κατήγορων 

επιθεωρητών άρθρο 25 Ν.Δ. 2943/53(70) 

• Ξεκαθάρισμα νομιμότητας αλλοδαπών (70)  

• Αυστηρότεροι όροι για συμβάσεις μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (71) 

• Τροποποίηση άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 3518/06 και θέσπιση υποχρέωσης εργοδοτών 

να προαναγγέλουν τα σχετικά με την πρόσληψη νέων εργαζομένων (71) 

• Κατάργηση παρωχημένων νόμων όπως να μην επιτρέπεται η πρόσθετη εργασία στη 

μερική πρόσληψη και σε αυτή την περίπτωση να αμοίβεται με αυξημένο ωρομίσθιο, 

απαγόρευση δανεισμού και ενοικίασης εργαζομένων(72) 

• Διοικητικές κυρώσεις για εργοδότες οι οποίοι δεν προσέρχονται στις Υπ. Για εργατικές 

διαφορές (72) 

• Ταχύτατη εκδίκαση μηνύσεων με δημιουργία ειδικών τμημάτων ή με κατ’ εξαίρεση 

προώθηση (72) 

• Οι απασχολούμενοι σε αγροτικές-κτηνοτροφικές  επιχειρήσεις να ασφαλίζονται και 

στο ΙΚΑ όταν πραγματοποιούν ημερομίσθια σε άλλους εργοδότες (72)  

• Υπαγωγή αλλοδαπών μαθητών και φοιτητών ξενοδοχοϋπαλλήλων να υπαχθεί στη ΣΣΕ 

(73) 

• Κατάργηση καταστάσεων προσωπικού (76) 

• Οι Σύμβουλοι του Ειδ. Γραμμ. μέσα από το ΣΕΠΕ να έχουν την αποδοχή των 
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υπαλλήλων (76) 

• Εργατοδικεία κατά γερμανικό πρότυπο (77) 

• Σύσκεψη ΚΕΠΕΚ Νοτίου Αιγαίου (78) 

• Νομοθετική ρύθμιση για υποχρέωση επιχειρήσεων τήρησης καρτών εισόδου εξόδου 

εργαζομένων και κυρώσεις (80) 

• Υποχρέωση να προσέρχονται σε συζητήσεις εργατικών διαφορών (80) 

• Μη κλήση στα δικαστήρια (81) 

• Δωρεάν διανομή στους πολίτες περιληπτικού τόμου με τη βασική εργατική νομοθεσία 

(81) 

• Κατάργηση της κατάθεσης των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου (81) 

• Αυστηρή τήρηση σε όλες τις συμβάσεις (πλήρους ή μερική) των διατάξεων του ΠΔ 

156/94 (81) 

• Υπογραφή της σύμβασης υποχρεωτικά εντός 15νθημέρου (81) 

• Ηλεκτρονική κατάθεση ωραρίων οδηγών μέσω ταχογράφων (81) 

• Κατάργηση της άδειας υπερωριακής απασχόλησης(81) 

• Υποχρέωση τήρησης βιβλίου υπερωριών από όλες τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες 

(81) 

• Καταγραφή των εργαζομένων που θα εργαστούν υπερωριακά στο βιβλίο υπερωριών, 

το οποίο θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

εργαζόμενους (81) 

• Η μη επίδειξη του βιβλίου ή μη καταγραφή των εργαζομένων να συνιστά παράβαση 

(81) 

• Κατάργηση της θεώρησης της κατάτμησης άδειας από την υπηρεσία μας (81) 

• Χορήγηση τουλάχιστον 2 συνεχόμενων εβδομάδων κανονικής άδειας και δυνατότητα 

κατατμήσεων για την υπόλοιπη άδεια με σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, που θα 

αποδεικνύεται με την υπογραφή του στο βιβλίο αδειών (81) 

• Μη επίδειξη του βιβλίου κατά τον έλεγχο ή πλημμελής συμπλήρωσή του να συνιστά 

αυτομάτως παράβαση (81) 

• Κατάργηση γνωστοποίησης στην Υπηρεσία της αλλαγής προγράμματος και 

αντικατάσταση με υποχρεωτική τήρηση ειδικού βιβλίου αλλαγών από τις επιχειρήσεις. 

Μη αναγραφή της αλλαγής να συνιστά αυτομάτως παράβαση (81) 
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• Προστασία επιθεωρητών από κακόβουλους εργοδότες (82) 

• Διάταξη για τη συνδρομή της αστυνομίας όταν κριθεί απαραίτητο (82) 

• Να σταματήσουν πολιτικές παρεμβάσεις (82) 

• Θεώρηση βιβλίων εργασίας για ανηλίκους περιττή καθώς είναι τυπική (83) 

• Κατάθεση πινάκων προσωπικού να αντικατασταθεί με ειδικό βιβλίο καταχώρησης 

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που υπάρχει για το ΙΚΑ (83) 

• Αλλαγή του συστήματος προτέρας γνωστοποιήσεως στην υπηρεσία μας των αλλαγών 

(83) 

• Ενημερωτικό φυλλάδιο με κωδικοποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για το κοινό 

(84) 

• Σύνταξη από αρμόδια επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων Κώδικα Εργατικής 

Νομοθεσίας στο παράδειγμα της προσπάθειας του 1980 (85) 

• Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 1 του Ν. 3302/04 να επιτρέπεται η χορήγηση 

της άδειας αναψυχής σε 3 ή περισσότερα τμήματα, χωρίς άδεια του ΣΕΠΕ. Κανένα 

τμήμα της άδειας να μην είναι μικρότερο της 1 εβδομάδας και θα πρέπει να 

αναγράφεται υποχρεωτικά στο τηρούμενο υποχρεωτικά βιβλίο αδειών (85) 

• έκδοση ειδικής διάταξης προς επίλυση της μη απασχόλησης εργαζομένων σε 

διακεκομμένο (σπαστό) ημερήσιο ωράριο εργασίας ενώ οι επιχειρήσεις λειτουργούν 

συνεχώς όπως ρυθμίζεται για τους μερικώς απασχολούμενους (άρθρο 2 Ν. 2639/98) 

• άμεση επαναφορά υποχρεωτικής τήρησης «Βιβλίων Δρομολογίων» ιδιοκτήτων, 

συνιδιοκτητών και των μελών της οικογενείας των φορτηγών αυτοκινήτων, που 

καταργήθηκε με το άρθρ. 21 παρ. 8 του Ν. 3144/03 και με βάση το άρθρ. 4 παρ.1 Σ.) 

(85) 

• Άμεση κατάργηση άρθρου 5 του Ν. 3227/04 για υποχρέωση χορήγησης 

εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών στους εργαζόμενους ή δημιουργία νέας 

διάταξης βασισμένη στα σημερινά δεδομένα (85) 

• Σε περίπτωση απόλυσης ή ομαδικών απολύσεων οι οποίες πάσχουν τυπικά να υπάρχει 

πρακτική και αποφασιστική αρμοδιότητα ΣΕΠΕ και επιβολή κυρώσεων (85) 

• Νομοθετική ενίσχυση του ΣΕΠΕ για προστασία αδύναμων κοινωνικά εταίρων (85) 

• Υποχρέωση τήρησης κάρτας παρουσίας (ρολόι) σε επιχειρήσεις άνω των 10 

εργαζόμενων και βιβλίο παρουσίας σε επιχειρήσεις κάτω των 10 εργαζομένων (86) 

• Κατάργηση άρθρου 2 παρ. 9 Ν.2639/98 που αφορά την μειωμένη απασχόληση και την 

δυνατότητα απασχόλησης του εργαζομένου που δεν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις 
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(86) 

• Η μη προσέλευση εργοδότη για επίλυση εργατικής διαφοράς κατόπιν προσκλήσεως να 

έχει κυρώσεις. Καθορισμός και τυποποίηση διαδικασίας εργατικής διαφοράς (86) 

• Μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την γραμματειακή υποστήριξη των ΚΑΦ Ξηράς 

στους Γ. Γρ. Περιφερειών (86) 

• Κατάργηση βιβλίου δρομολογίων  φορτηγών-λεωφορείων(86)  

• Θεσμοθέτηση υποχρεωτική πληρωμής αποδοχών εργαζομένων μέσω τραπέζης (89)  

• Κλιμακωτή επιβολή διοικητικών κυρώσεων ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της 

παράβασης (89) 

• Πρόταση για μελέτη οφέλους-κόστους σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων 

και καταστολή παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας από την οποία ίσως προκύψει η 

ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων κατά περιπτώσεις, όπως το κλείσιμο της 

επιχείρησης (89) 

• Ενημερωτικό έντυπο για τους πολίτες που θα διανέμεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική 

μορφή (91) 

• Κατάργηση βεβαιώσεων απασχολούμενου προσωπικού για επιδοτούμενα 

προγράμματα (91) 

• Αντικατάσταση της θεώρησης αιτήσεων κατάτμησης αδειών με αίτηση του 

εργαζόμενου προς την επιχείρηση η οποία θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 

μηχανισμών (91) 

• Κατάργηση βιβλίων δρομολογίων (91) 

• Αντί για κατάθεση τροποποιητικών προγραμμάτων εργασίας τήρηση βιβλίου από 

επιχειρήσεις (91) 

• Κατάργηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

(91)  

• Ετήσιες ημερίδες για ενημέρωση Εργατικού Κέντρου, ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, σωματείων, 

εμπόρων κλπ 

• Ξεκλείδωμα Η/Υ στο ΤΚΕ Φθιώτιδας, οι οποίοι παραμένουν κλειδωμένοι εδώ και 4 

χρόνια με εντολή Υπουργείου (96) 

• Πανελλαδική γραμμή πληροφοριών (96)  

• Κατάργηση συμπλήρωσης βιβλίων δρομολογίων για όσα φορτηγά διαθέτουν 

ταχογράφο (96) 

 62



• Καθιέρωση εντύπου προσωρινής ατομικής σύμβασης εργασίας που θα συμπληρώνεται 

και θα επιδίδεται στον εργαζόμενο από την  πρώτη στιγμή και θα περιέχει ημερομηνία 

πρόσληψης, ειδικότητα, ωράριο, μισθό και θα επιδεικνύεται. Ή προαναγγελία 

πρόσληψης εργαζομένου (98) 

• Ρητή πρόβλεψη στο νόμο δυνατότητας Επιθεωρητών να εξακριβώνουν ατομικά 

στοιχεία μέσω ταυτότητας ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου (98) 

• Ενοποίηση σε μία διάταξη των διάσπαρτων διατάξεων για τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα, υποχρεωτικότητα υπογραφής τους από εργαζόμενους και υποχρέωση να 

επιδεικνύονται στους επιθεωρητές (98) 

• Καθιέρωση πληρωμής υποχρεωτικά μέσω τράπεζας (98) 

• Τροποποίηση αρ. 8 του Ν. 549/1977, για δυνατότητα τμηματικής χορήγησης άδειας σε 

περισσότερες από δύο δόσεις (98)  

• Σε επιχειρήσεις που επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις να πραγματοποιείται 

υποχρεωτικά επανέλεγχος και επιβολή μεγαλύτερου προστίμου (102) 

• Όλες οι συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και τα δελτία γνωστοποίησης 

ουσιωδών όρων εργασίας να φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής πριν να 

κατατεθούν (102) 

• Οι νομοθετικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις να εφαρμόζονται από το σύνολο των 

υπόχρεων (1α) 

• Πλήρης, ευρεία και πολύπλευρη ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων (1α) 

• Απλούστευση υπάρχουσας νομοθεσίας (1α) 

• Πιστοποιητικό Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας (1α) 

• Άμεση κατάργηση της πρόσφατης ΚΥΑ για γιατρούς εργασίας (1α) 

• Ασφάλεια και υγεία να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό σώμα (1α) 

• Ευαισθητοποίηση μέσα από διαφημιστικά σποτ (1α) 

• Συνδρομή ασφαλιστικών ταμείων (1α) 

• Καθιέρωση εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου (1α) 

• Θέσπιση κινήτρων για μικρές επιχειρήσεις για παρεμβάσεις στον εξοπλισμό και στον 

χώρο εργασίας (1α) 

• Εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου αναγνώρισης και καταγραφής επαγγελματικών 

ασθενειών (1α)   

• Χρηματοδότηση ετήσιου συνεδρίου για ανάδειξη έργου (1α) 
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• Μόνιμη συμμετοχή εκπροσώπου του Συλλόγου Τεχν. Και Υγειον. Επιθ. Εργ. Στο 

ΣΥΑΕ και στο ΣΚΕΕΕ (1α) 

• Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου ή κάρτας σε όλες τις επιχειρήσεις (2α) 

• Κατάργηση θεώρησης βιβλίων (2α) 

• Τροποποίηση του Ν. 3518/06 για δυνατότητα ενημέρωσης ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων εντός 48 ωρών να ενημερώνουν για τροποποιήσεις (2α) 

• Τροποποίηση Α.Ν. 539/45 και ο Ν. 549/77 και να επιτρέπεται με σύμφωνη γνώμη 

εργαζομένου η κατάτμηση της αδείας (2α) 

• Περιττή η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους ΙΔ στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 

ΟΤΑ (2Α) 

• Οι προϊστάμενοι να διατυπώνουν άποψη για σχέδια εργατικών νόμων (2α) 

• Όσοι εργοδότες αρνούνται  να προσέρχονται για επίλυση εργατικών διαφορών να 

παίρνουν πρόστιμα (2α) 

• Οι ποινικές υποθέσεις για οφειλές δεδουλευμένων να εκδικάζονται κατά 

προτεραιότητα εντός 6μήνου (2α)  

• προσόν διορισμού στην Υπηρεσία η άδεια οδήγησης, άτοκο δάνειο για αγορά ΙΧ, 

ικανοποιητική αποζημίωση-κίνητρο για κάθε χιλιόμετρο (44α) 

• αξιοποίηση και αναβάθμιση του υπάρχοντός τηλεφωνικού κέντρου και για παροχή 

πληροφοριών στον κόσμο (3Α) 

• Αναθεώρηση της διαδικασίας επιβολής των προστίμων, ιδίως σε καθορισμό χρονικού 

προσδιορισμού μεταξύ διαπίστωσης της παράβασης και της επιβολής της κύρωσης 

(3Α) 

• Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το ΣΕΠΕ και όχι από άλλες αρχές, όπως πχ ο 

Περιφερειάρχης, όταν διαπιστώνεται παράνομη απασχόληση αλλοδαπού από τους 

Επιθεωρητές Εργασίας (3Α) 

• Βελτίωση της διαδικασίας της εργατικής διαφοράς με την υποχρεωτική παρουσία και 

του εργοδότη (3Α) 

• Απλοποίηση της διαδικασίας εισήγησης και επιβολής διοικητικών κυρώσεων (4Α) 

• Αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το ΣΕΠΕ, στους εργοδότες που 

παράνομα απασχολούν αλλοδαπούς με προσδιορισμό κατώτατου ορίου (4Α) 

• Περιορισμός εκπαιδευόμενων εργαζόμενων με εισαγωγή ποσόστωσης (4Α) 

• Ευέλικτες και ασφαλείς λύσεις αμοιβής και ασφάλισης για οικιακού μισθωτούς (4Α) 
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• Αυτοτελής διάταξη για κυρώσεις κατά τη διαπίστωση της αδήλωτης εργασίας με 

διεύρυνση αρμοδιοτήτων (4Α) 

• Να καθιερωθεί με νομοθετική ρύθμιση η συνυπευθυνότητα του αναθέτοντα το έργο 

και της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών-εργολάβου αναφορικά με τις εργοδοτικές 

υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και ΣΣΕ και σε 

περίπτωση που η επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις σχετικές προβλέψεις, να κηρύσσεται 

έκπτωση η σύμβαση ανάθεσης έργου (4Α) 

• Δημιουργία κινήτρων για τους ίδιους τους εργαζόμενους μετανάστες, όπως η ένταξη 

στο σύστημα συνταξιοδότησης (4Α) 

• Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας που θα συντελέσουν στον περιορισμό της 

αδήλωτης εργασίας (4Α) 

• νομική, υπηρεσιακή και οικονομική θωράκιση. 44α 

• εργατοδικεία, παράσταση πολιτικής αγωγής και κοινοποίηση αποφάσεων (44α) 

• δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών.  

(44α)   

• να αναβαθμιστεί η επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας.    (44α) 

• Εργαστήρια αναφοράς. Θα αναβάθμιζε σημαντικά το έργο του ΣΕΠΕ η λειτουργία 

πιστοποιημένων εργαστηρίων/υπηρεσιών εκτίμησης επιβλαβών παραγόντων του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Σήμερα τα τμήματα μετρήσεων των ΚΕΠΕΚ είναι 

ουσιαστικά ανενεργά ή υποτυπώδη και αδυνατούν να ελέγξουν τεκμηριωμένα τους 

χώρους εργασίας ή να εξακριβώσουν την αξιοπιστία των μετρήσεων που εκτελούν οι 

επιχειρήσεις και οι ΕΞΥΠΠ. Προτείνεται η  δημιουργία δυο τουλάχιστον τέτοιων 

δομών (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), ίσως και με την ένταξη του ΚΥΑΕ στο ΣΕΠΕ, που θα 

παρέχουν επιστημονική υποστήριξη. 

•  Αναδιοργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών που εξετάζουν τα ζητήματα ΥΑΕ ώστε να 

επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία. Παραδείγματος χάριν, ο εθνικός εστιακός πόλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η Γενική 

Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας που εξετάζει τα θέματα της εργατικής 

νομοθεσίας και η Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ πρέπει να είναι ενωμένες ή 

συγχωνευμένες σε ένα οργανωμένο σώμα. 45α 

• Οι δ/νσεις ανάπτυξης της  νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την 

ασφάλεια των επιθεωρητέων μηχανημάτων (λέβητες, δοχεία πίεσης, ανυψωτικά 

μηχανήματα κλπ) πρέπει να αποτελέσουν  τμήμα  του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας 
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και Κοινωνικής Ασφάλισης 45α 

• Δημιουργία Πινάκων Ελέγχου (check lists) για κάθε κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας στον οποίο συμβαίνουν τα περισσότερα σοβαρά και θανατηφόρα 

εργατικά ατυχήματα 45α 

• Τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 778/80 (45α) 

• Τροποποίηση παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 17/96 (45α) 

• Τροποποίηση παραγρ. 7 άρθρου 4 του ΠΔ 17/96 και του άρθρου 2 του 

ΠΔ 155/99 (45α) 

• Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΠΔ 17/96 (45α) 

• αλλαγή Νόμου 1396/1983. Αντικατάσταση του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας με 

το Βιβλίο Ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στον τόπο του έργου και να 

φέρει βέβαιη χρονολογία (σφραγίδα και υπογραφή δηλαδή) του επιβλέποντος 

Μηχανικού. Ο τελευταίος θα σφραγίζει κάθε σελίδα και θα το θεωρεί για 

συγκεκριμένο αριθμό σελίδων. Το βιβλίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κάποια 

συγκεκριμένη μορφή. (45α) 

• Κοστολόγηση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών προστίμων και επαναφορά  

ελάχιστου ποσού  διοικητικού προστίμου στα € 1000,00, αλλά να δίνεται η δυνατότητα 

στον παραβάτη σε περίπτωση που το πληρώσει στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία σε 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. 70 ημέρες,  όσες είναι και οι ημέρες για την 

κατάθεση και κοινοποίηση μιας εμπρόθεσμής προσφυγής, να έχει μείωση στο 50%. 

(45α) 

•  καταγραφή των κύριων οικονομικών δραστηριοτήτων π.χ ανά περιφέρεια και την 

διενέργεια από τους επιθεωρητές εργασίας επιδημιολογικών ερευνών σε συνεργασία με 

το ΕΛΙΝΥΑΕ και τα Πανεπιστήμια ( π.χ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  - 

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος – καθηγητής κος 

Κωνσταντινίδης Θόδωρος – Ιατρός Εργασίας) (45α)  

• Καταγραφή, επεξεργασία και επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται από την 

εφαρμογή της Νομοθεσίας καθώς και των ελλείψεων και παραλείψεων που δεν 

καλύπτονται από την ισχύουσα Νομοθεσία (46α) 

• Ένταση της προσοχής στην εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτής (λ.χ. 

Κανονισμός ΕΚ 561/06 για τις οδικές μεταφορές και η δυσκολία καταγραφής – 
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απεικόνισης – του ωραρίου των εργαζομένων στις δραστηριότητες οδικών μεταφορών 

στους πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας, που καθιστά προβληματική την 

εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού)(46α) 

• Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και 

των Δικαστηρίων της Χώρας σε εργατικά ζητήματα και εφαρμογή της Νομολογίας 

αυτών (Αναθεώρηση εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας στα οποία καταγράφεται 

εσφαλμένη ερμηνεία διατάξεων όπως λ.χ. έγγραφο 2008/85 σύμφωνα με το οποίο δεν 

προστατεύεται από απόλυση η μητέρα που γέννησε νεκρό τέκνο – contra Απόφαση 

1362/09 ΑΠ) (46α) 

• τον τρόπο που ορίζονται οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στις αμειβόμενες Επιτροπές 

(ΤΔΕ ΙΚΑ, ΤΔΕ ΟΑΕΕ, Συμβουλευτική ΟΑΕΔ κλπ) με εκ περιτροπής συμμετοχή 

όλων των υπαλλήλων και να πάψει ο άτυπος αποκλεισμός της πλειοψηφίας μας (105) 

• H επιβολή των προστίμων, θα πρέπει να γίνεται ταχύτερα, χωρίς παρεμβάσεις, και να 

μελετηθεί ένας τρόπος για την μετέπειτα διαδικασία της επιβολής, προσφυγές, 

αντικρούσεις κλπ ώστε να μην απαιτείται τόσος χρόνος από τους Επιθεωρητές για τη 

διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας τους.(107) 

• Θα πρέπει να μελετηθεί ένας σύγχρονος τρόπος καταγραφής των υποδείξεων – 

παρατηρήσεων των Επιθεωρητών αντί του ξεπερασμένου πια Δελτίου Ελέγχου και 

ένας επίσης σύγχρονος, επίσημος και αξιόπιστος τρόπος παραλαβής των δελτίων 

ελέγχων κυρίως σε χώρους εργοταξίων ή εν απουσία εργοδοτών ή εκπροσώπων τους. 

(107) 

• Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση για επίλυση στο θέμα των Γιατρών Εργασίας. Η 

Κ.Υ.Α. Υ7α/ΓΠ οικ. 112498/2009 (Φ.Ε.Κ. 1775/Β/26-08-2009) χρίζει άμεσων και 

βασικών διευκρινήσεων ή αντικατάστασης ως προς την εφαρμογή του θεσμού αυτού 

(107) 

• Συμμετοχή στη διαδικασία έκδοσης νέων νομοθετημάτων με την κατάθεση απόψεων 

για το θέμα και το κείμενο που πρόκειται να εκδοθεί, πριν την τελική του μορφή (108) 

• αναθεώρηση του υπάρχοντος καταλόγου του ΙΚΑ (πχ. υιοθέτηση κάποιου εκ των 

προτεινόμενων καταλόγων από τις Ευρ. Οδηγίες) και ενιαία εφαρμογή του από όλα τα 

ταμεία.  Στη συνέχεια, με την αναγγελία και την καταγραφή τους στο Σ.ΕΠ.Ε. θα 

επεξεργάζονται τα στοιχεία, θα διεξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση που 

επικρατεί, τη γενική νοσηρότητα ανά κλάδο εργαζομένων, ηλικία, φύλο, κ.λ.π. ούτως 
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ώστε να μπορούμε να έχομε μια αδρή εικόνα. Τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα 

λαμβάνονται από την παραπάνω καταγραφή ουσιαστικά θα καθιστούν εφαρμόσιμη την 

ιατρική επαγρύπνηση και την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων, τη λήψη μέτρων 

πρόληψης, κλπ….(108) 

• Έκδοση Βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου-προβλέπεται νομοθετικά-ποια θα είναι η 

μορφή του, αλλά και προδιαγραφές Ιατρικού φακέλου- περιεχόμενο καθώς και θέματα 

που αφορούν τον εμβολιασμό.(108) 

• Ιατρική κάλυψη των εργαζομένων από μικρές επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει 

υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας, αξιολόγηση των ιατρικών εξετάσεων, 

συνεργασία με Τμήματα Ιατρικής της Εργασίας που λειτουργούν, δημιουργία νέων, 

ενίσχυση του θεσμού. (108) 

• Ειλικρινής διερεύνηση των καταγγελιών που γίνονται εις βάρος επιθεωρητών που "τα 

παίρνουν" και όχι διαρκές "κουκούλωμα" της διαφθοράς "παλιών συναδέλφων" από 

άλλους "παλιούς συναδέλφους". Είναι κρίμα ένα 10-15% διεφθαρμένων υπαλλήλων να 

αμαυρώνουν την εικόνα της υψηλού επιπέδου δουλειάς που γίνεται στο ΣΕΠΕ.(109) 

• Επανενεργοποίηση ΚΥΑΕ, που θα λειτουργεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός 

του ΣΕΠΕ.(109) 

• Καθιέρωση ετήσιας συνάντησης ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ των επιθεωρητών όλης 

της Ελλάδας, όπου κάθε ΚΕΠΕΚ θα παρουσιάζει κάποια από τα projects που δούλεψε 

τη χρονιά που πέρασε και έχουν γενικότερο ενδιαφέρον (τεχνολογικά, διοικητικά, 

νομοθετικά κλπ) (109) 

• Να επεξεργαστεί ΙΚΑ ένα αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού ασφαλιστικών 

εισφορών με βάση το οποίο τα επισιτιστικά καταστήματα θα αναβάλουν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα το ποσό που θα προκύπτει και αυτή η καταβολή θα είναι 

συνυφασμένη με την άδεια λειτουργίας τους. Η μη καταβολή και διοικητικό πρόστιμο 

(6α) 

• Απαγόρευση με νόμο καταγγελίας σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια αναρρωτικής 

άδειας (6α) 

• Τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 2639/ 98. Ο εργοδότης να υποχρεούται να καταβάλει το 

σύνολο του προστίμου και όχι το 20% προκειμένου να έχει δικαίωμα προσφυγής στα 

δικαστήρια (6α) 

• Μητρώο εργολάβων (7α) 

• Έλεγχος ΣΑΥ και ΦΑΥ από πολεοδομίες σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (7Α) 
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• Μαζί με την κατάθεση της εκ των προτέρων γνωστοποίησης τεχνικού έργου να 

κατατίθεται βεβαίωση αποδοχής καθηκόντων συντονιστών (7α) 

• Υποχρέωση πολεοδομικών υπηρεσιών να επισυνάπτουν στις εκδοθείσες άδειες έντυπο 

με τις υποχρεώσεις των κυρίων των τεχνικών έργων για την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζομένων (7α) 

• Στα γενικά έργα που εκτελούνται από γενικό εργολάβο ή αντιπάροχο να ορίζεται 

εκπρόσωπος αυτών που θα υποχρεούται να παρευρίσκεται στο έργο καθ’ όλη τη 

διάρκεια των εργασιών (7α) 

• Ενημέρωση των υπηρεσιών μας από αρμόδιο υπουργείο για τους εγκεκριμένους φορείς 

οι οποίοι εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας σε μηχανήματα έργου (7α) 

• Κοινοποίηση στοιχείων επιχειρήσεων από το κοινωνικό τμήμα στα τεχνικά (7α) 

• Πιστοποίηση παλαιών εξοπλισμών εργασίας των επιχειρήσεων (7α) 

• Νομοθέτηση υποχρεωτικής σύστασης ΕΥΑΕ στις επιχειρήσεις  (7Α) 

• Έλεγχος ωραρίου τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας που συνεργάζονται με 

ΕΞΥΠΠ (7Α) 

• Απελευθέρωση επαγγέλματος χειριστή μηχανημάτων έργου και ανυψωτικών 

μηχανημάτων ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να αποκτήσει άδεια χειριστή, κατόπιν 

εξετάσεων (7α) 

• Κάθε επιθεώρηση να διαθέτει ένα κουτί αξιολόγησης και μέσα από κάποιες 

τυποποιημένες  φόρμες να λαμβάνεται ένα feedback (8α) 

• Δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης των προστίμων (8α) 

• Δημιουργία κλίμακας προστίμων για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (8α) 

• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (8α) 

• Έλλειψη marketing υπηρεσιών (8α) 

 

6. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) 
 

• Γραμματειακή Υποστήριξη με γνώσεις Η/Υ (3) 

• Γραμματειακή Υποστήριξη με γνώσεις Η/Υ (4) 

• διοικητικός υπάλληλος σε κάθε υπηρεσία (5) 

• τα έμπειρα stage να προσληφθούν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης αορίστου 

χρόνου κλπ(6)  
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• κάλυψη κενών οργανικών θέσεων οδηγών (6) 

• πλήρης και ουσιαστική στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό (8) 

• Στελέχωση με τουλάχιστον 2  υπαλλήλους ακόμη του Τμήματος Σχεδιασμού και 

Συντονισμού ελέγχων Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας (9) 

• στελέχωση με τουλάχιστον 1 υπάλληλο ακόμη του Τμήματος Αξιοποίησης 

δεδομένων, τεκμηρίωσης και ανάλυσης για την αμεσότερη και πιο αξιόπιστη 

καταχώρηση των στατιστικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας 

(9) 

• Δημιουργία γραμματειακής υποστήριξης, ώστε να απαλλαχθούν οι επιθεωρητές 

από γραφειοκρατικές διαδικασίες (10) 

• προκήρυξη νέων θέσεων κυρίως του κλάδου ΠΕ μηχανικών (κατά προτίμηση 

ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού) (12) 

• πρόσληψη νέου προσωπικού (13)  

• στελέχωση κάθε υπηρεσίας με ειδικό προσωπικό επί των Η/Υ (13) 

• διοικητική υποστήριξη (17) 

• προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού κεντρικά με γνώσεις στατιστικής, 

πληροφορικής κ.ά. για παροχή πληροφοριών στις κατά τόπους επιθεωρήσεις και 

συλλογή στατιστικών στοιχείων(18)  

• άμεση πρόσληψη γραμματειακής υποστήριξης (22)  

• καταγραφή κενών θέσεων  και επάνδρωση σε επιθεωρητές και διοικητικό 

προσωπικό (24) 

• πρόσληψη 1 ΔΕ στο Τμήμα Τεχν. Επ/σης Κορινθίας (25) 

• μακροπρόθεσμα πραγματοποίηση νέων προσλήψεων (26) 

• 4 επιθεωρητές για ΤΚΕ Ηρακλείου (28) 

• Γραμματειακή υποστήριξη για ΤΚΕ Ηρακλείου (28) 

• Ένας οδηγός για ΤΚΕ Ηρακλείου (28) 

• STAGE: Υπηρετούν πανελλαδικά 600 μόνιμου υπάλληλοι, ενώ σύμφωνα με 

εξαγγελίες θα έπρεπε 1200. Το καλοκαίρι του 2010 λήγουν τα stage (μετά από τρία 

έτη) και συνταξιοδοτούνται 150 μόνιμοι υπάλληλοι. Προτείνουν άμεση 

μονιμοποίηση (29)  

• Πρόσληψη ειδικών ελεγκτών για στελέχωση μόνιμων εξωτερικών συνεργείων (29) 

• Πρόσληψη 1 ΔΕ στο ΤΚΕ Μήλου (30) 
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• Πρόσληψη (με τροποποίηση οργανισμού) 1 ΤΕ Επιθεωρητή στο ΤΚΕ Μήλου για 

τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας (30) 

• Πρόσληψη 2 ακόμη υπαλλήλων στο ΤΚΕ Μήλου (30) 

• Άμεση πρόσληψη προσωπικού το οποίο θα εκπαιδευτεί θεωρητικά και πρακτικά 

(32) 

• Στελέχωση για γραμματειακή υποστήριξη και για ελεγκτικό έργο (32) 

•  Πρόσληψη νέων  τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας για 

ουσιαστική επάνδρωση Υπηρεσιών (33) 

• Ενίσχυση όλων των ΤΥΕ με διοικητικό προσωπικό (33)  

• Στελέχωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και 

Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα ασφάλειας και 

υγείας, με  το απαιτούμενο προσωπικό (33) 

• Θεαματική αύξηση προσωπικού (35) 

• Ενίσχυση στελεχιακού δυναμικού των περιφερειακών τμημάτων (36) 

• Στελέχωση με γραμματειακή υποστήριξη (36) 

• Προσλήψεις επιθεωρητών και γραμματειακής υποστήριξης (38) 

• Προσλήψεις επιθεωρητών και γραμματειακής υποστήριξης (39) 

• Αύξηση οργανικών θέσεων ανάλογα με αριθμό εργαζομένων και επιχειρήσεων (40) 

• Ενίσχυση ΣΕΠΕ με διοικητικό (1-3 άτομα ανά υπηρεσία), τεχνικό και υγειονομικό 

προσωπικό. Ένα καλά στελεχωμένο τμήμα πρέπει να περιλαμβάνει Μηχανολόγο-

Ηλεκτρολόγο-Πολιτικό-Χημικό-Γιατρό-Υγειονομικό-Διοικητικό Υπάλληλο) (41) 

• Προσωπικό (42) 

• Ενίσχυση τοπικών υπηρεσιών με ανάλογο προσωπικό το οποίο δεν θα πρέπει να 

είναι λιγότερο από 2 τεχνικούς και 1 υγειονομικό (46) 

• Γραμματειακή υποστήριξη (46) 

• Ενίσχυση κάθε τοπικής υπηρεσίας με 3 τουλάχιστον Επιθεωρητές θα έκανε 

λιγότερο επιτακτική την ανάγκη γραμματειακής στήριξης (46) 

• Πρόσληψη προσωπικού (48) 

• Πρόσληψη γραμματειακής υποστήριξης (59) 

• Οδηγός ΤΚΕ Σερρών (60) 

• Στελέχωση ΤΚΕ Σερρών (60) 

• Προσωπικό (επιθεωρητές και γραμματεία) ΤΚΕ Εύβοιας (61) 
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• Τουλάχιστον άλλο ένα άτομο στο ΤΚΕ Σάμου (62) 

• Έλλειψη οδηγού υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΕΠΕΚ  Κ. Ελλάδος  (63) 

• Γραμματειακή υποστήριξη ΚΕΠΕΚ  Κ. Ελλάδος (όλες οι οργανικές θέσεις της 

υπηρεσίας εκτός του οδηγού είναι θέσεις επιθεωρητών) (63) 

• ΤΚΕ Πτολεμαϊδας: άμεση στελέχωση και αύξηση οργανικών. (57) 

• Στελέχωση με επιθεωρητές ΤΚΕ Σερρών (67) 

• Στελέχωση της υπηρεσίας Τεχνικής και Υγειονομικής Σερρών με 1 υπάλληλο 

πληροφορικής –διοικητικής και 1 διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό (68) 

• Στελέχωση των Υπηρεσιών με υπαλλήλους οι οποίοι θα απασχολούνται με την 

γραμματειακή υποστήριξη (69) 

• Άμεση πρόσληψη προσωπικού το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να εκπαιδευτεί 

θεωρητικά και πρακτικά (69)  

• Πρόσληψη οδηγού  στο ΤΚΕ Εύβοιας  

• Προσωπικό (70) 

• Πρόσληψη νέων τεχνικών –υγειονομικών επιθ (70) 

• Στελέχωση ΤΚΕ Ν. Χίου (71) 

• Γραμματειακή και επιθεωρητές (72) 

• Στελέχωση παραμεθόριων υπηρεσιών (73) 

• Άμεση πρόσληψη επιθεωρητών/συνταξιοδότηση Περ. Διευθ. Δωδεκαν. (77) 

• Τοποθέτηση τεχνικών επιθεωρητών σε Ρόδο και Κω (77) 

• Πρόσληψη υπαλλήλων τεχν. και υγειον. Σύρου (78) 

• Γραμματεία με γνώσεις πληροφορικής και εργατικής νομοθεσίας  ΤΚΕ Μεσσηνίας 

(79) 

• Επιθεωρητές (79)   

• Οδηγός ΤΚΕ Φθιώτιδας (80) 

• Γραμματειακή υποστήριξη και οδηγός Τ.Υ.Ε.Ε. Κορινθίας (81) 

• Ενίσχυση με επιθεωρητές καθώς επίκεινται συνταξιοδοτήσεις και με διοικητικό 

προσωπικό (83) 

• Πρόσληψη προσωπικού ΤΚΕ Κεντρ. Τομ. Θες/κης  (κίνδυνος από επικείμενες 

συνταξιοδοτήσεις) (84) 

• Δημιουργία θέσης γραμματειακής υποστήριξης τουλάχιστον ενός υπαλλήλου σε 

κάθε τμήμα επιθ/σης εργασίας (85) 
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• Στελέχωση Τμημάτων με ικανό αριθμό επιθεωρητών σε συνδυασμό με γενικότερο 

διοικητικό σχεδιασμό σε επίπεδο Προϊσταμένων (90) 

• Στελέχωση έκαστου ΤΚΕ με αμιγές διοικητικό προσωπικό 2 ατόμων με γνώσεις 

Η/Υ και ειδικότερα excel (90) 

• Υποστήριξη τμημάτων από μονίμους υπάλληλους του Υπουργείου με ειδικότητα 

ηλεκτρονικού Η/Υ (90)   

• Στελέχωση με προσωπικό ΤΚΕ Σάμου (92) 

• Προσωπικό ΤΚΕ Σάμου (93) 

• Προγραμματισμός με συμφωνία όλων των κομμάτων για σταδιακή στελέχωση με 

νέους επιστήμονες και μόνο εν ανάγκη με μετατάξεις (94) 

• Μεταφορά όλου του ελεγκτικού προσωπικού των ΕΥΠΕΑ στις αντίστοιχες δ/νσεις 

ΣΕΠΕ (94) 

• Τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας και για τους εργαζόμενους  στο ΣΕΠΕ 

(95) 

• Γραμματειακή υποστήριξη από εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό (95) 

• Πρόσληψη Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας στο ΤΤΥΕ Μεσσηνίας (95) 

• Οδηγός ΤΚΕ Ν.Φθιώτιδας (96) 

• Προσωπικό διοικητικής υποστήριξης (100) 

• Στελέχωση με νέες προσλήψεις (102) 

• Διοικητική υποστήριξη (103) 

• Πλήρη στελέχωση ΤΚΕ Ρεθύμνου (19α) 

• Επάνδρωση όλων των υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό (1α) 

• Πρόσληψη μεγάλου αριθμού τεχνικών και υγειονομικών επιθ. (1α) 

• Προσλήψεις προσωπικού μετά την τοπική ανακατανομή των Επιθεωρήσεων και 

την ανακατανομή του υπάρχοντος προσωπικού (3Α) 

• Αύξηση αριθμού επιθεωρητών εργασίας (4Α) 

• Διοικητική Στήριξη των Επιθεωρήσεων Εργασίας, πρόσληψη υπαλλήλων 

γραμματειακής υποστήριξης ώστε οι Επιθεωρητές Εργασίας να επιτελέσουν 

απρόσκοπτα το ελεγκτικό τους έργο. (104) 

• Πρόσληψη Επιθεωρητών Εργασίας και επιμόρφωση όλων των Επιθεωρητών. (104) 

• πρόσληψη προσωπικού και οδηγού (105) 
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7. ΚΑΛΥΨΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

• Πρόσληψη για κάλυψη της προβλεπόμενης κενής οργανικής θέσης ΠΕ Α ΤΚΕ 

Ευρυτανίας (3) 

• κάλυψη κενής οργανικής θέσης οδηγού ΤΚΕ Φωκίδας  (4) 

• κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και νέο οργανόγραμμα (5) 

• ανακατανομή Οργανικών θέσεων (6) άρθρο 8 του 2639/98 και 13 του 136/99 

• κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (6) 

• κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (12) 

• πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων όπως προβλέπονται από το ΠΔ 136/99 (20) 

• κάλυψη οργανικών θέσεων Τμήμα Τεχν. Επ/σης Κορινθίας (αυτή τη στιγμή 

υπάρχουν 2 στους 5) (25) 

• άμεση κάλυψη οργανικών θέσεων (40) 

• κάλυψη οργανικών θέσεων που φτάνει σε κάποιους νομούς το 67% (48) 

• αύξηση οργανικών θέσεων στο ΤΚΕ Σερρών (χρειάζονται συνολικά 8 ε.ε. 4 

γραμματειακοί) (56)  

• κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ΤΚΕ Ν. Χίου γιατί μετά τις 

συνταξιοδοτήσεις του 2010 θα μείνει με 1 υπάλληλο (66) 

• Κάλυψη και αύξηση κενών οργανικών ΤΚΕ ΚΩ καθώς για να γίνει έλεγχος από 2 

επιθεωρητές πρέπει να κλείνει η Υπηρεσία (74) 

• Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τεχν. και υγειον. Κορινθίας (81) 

• Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (91) 

• Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων σε συνδυασμό με πρόβλεψη 

συνταξιοδοτήσεων και διαχωρισμού έργο επιθεωρητών και διοικητικής 

υποστήριξης (98) 

 

 

8. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ 

  

• αντικειμενικά κριτήρια για αποσπάσεις, μεταθέσεις κλπ και μόνο μετά την κάλυψη 

των κενών που δημιουργούνται (5) 
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• δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για όλους (5) 

• μετάταξη όσων υπαλλήλων επιθυμούν σε υπηρεσίες όπου μπορούν να προσφέρουν 

περισσότερο στην επιστήμη τους (12) 

• μετάταξη των υπαλλήλων ΤΕ Νοσηλευτικής, δεδομένου ότι υπάρχουν τραγικές 

ελλείψεις στα Νοσοκομεία σε συνδυασμό με το ότι δεν μπορούν να προσφέρουν 

στη Επιθεώρηση Εργασίας πέραν  της γραμματειακής υποστήριξης (12) 

• διοικητικοί υπάλληλοι με πτυχίο ΑΕΙ να αναβαθμιστούν σε επιθεωρητές (18) 

• κατάργηση αποσπάσεων στις περιπτώσεις όπου το άθροισμα αποσπασμένων και 

οργανικώς υπηρετούντων επιθεωρητών υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων 

οργανικών θέσεων (20) 

• τοποθέτηση κατάλληλων υπαλλήλων στις κατάλληλες θέσεις, αναλόγως των 

προσόντων (24) 

• μετακίνηση από μία υπηρεσία σε άλλη με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

αλλά και του υπαλλήλου (24) 

• βραχυπρόθεσμη διακοπή αποσπάσεων και επανεξέταση μεταθέσεων 

Επιθεωρητών(26) 

• άμεση τοποθέτηση Προϊσταμένων τμήματος, που διαθέτουν τουλάχιστον τα τυπικά 

προσόντα και όχι απλοί ΔΕ (26)  

• ενίσχυση ρόλου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΣΕΠΕ (33) 

• επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμημάτων να γίνεται με επιπλέον κριτήριο 

την άσκηση καθηκόντων επιθεωρητή εργασίας επί μία πενταετία (33)  

• ΛΥΣΗ του θέματος των αποσπασμένων συναδέλφων της  ΚΥ του Υπουργείου και 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που υπηρετούν μόνο σε υπηρεσίες του 

ΣΕΠΕ, με την τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες νέες θέσεις εργασίας μόνιμου 

χαρακτήρα ή σε προσωποπαγείς θέσεις (33) 

• Προσοχή στις μετατάξεις γιατί υπάρχει αρνητική εμπειρία (41) 

• Εφαρμογή του πίνακα μεταθετέων υπαλλήλων (70) 

• Αξιοκρατία στις κρίσεις (76) 

• Αύξηση προσωπικού με αποσπάσεις (80) 

• Αξιοκρατική ανέλιξη προϊσταμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (82) 

• Σύσταση σώματος για έλεγχο του αδιάφθορου κάθε υπαλλήλου ατομικά και για 

σχετικές καταγγελίες (95) 
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• Μεταθέσεις προσωπικού από το υπουργείο στο ΤΚΕ  Ν. Φθιώτιδας (96) 

• Επιλογή προϊσταμένων με τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία και με διαδικασίες 

προκήρυξης διαγωνισμού. Για διδακτορικά έστω συνάφεια (103) 

• Τοποθετήσεις προϊσταμένων ΤΤ&ΥΕ και ΚΕΠΕΚ να γίνεται με την προϋπόθεση 

ότι υπηρέτησαν σε ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ κατά την εξελικτική τους 

διαδικασία (1α  ) 

• Αλλαγή στον πίνακα μεταθετέων με αρνητική μοριοδότηση στο κριτήριο 

εντοπιότητας και στην παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα Τμήμα. 

Χρήση της δυνατότητας άρθρου 2 Ν. 3762/2009 για μετάθεση από και προς Κ.Υ. 

(8Α)  

 

 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

• ενθάρρυνση και επιβράβευση για κατάθεση προτάσεων από επιθεωρητές (2)  

• ενίσχυση εκτός έδρας μετακινήσεων των επιθ. ΚΕΠΕΚ και ΔΚΕ (2) 

• πλήρης εξίσωση των αποδοχών ανάμεσα στους επιθεωρητές εργασίας 

(ανάλυση/ειδικότερα για ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών): Α} χορήγηση του αντιστοίχου 

επιδόματος από τον ειδικό λογαριασμό (άρθρο 21, παρ. 2, του Ν. 3212/2003 και 

άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 2430/1996), Β} αναπροσαρμογή υπερωριακού επιδόματος 

(προσέλκυση ικανών επιστημόνων, βαθμός, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλπ) Γ} 

χορήγηση επιδόματος αντιστάθμισης Δ} εξίσωση των αποδοχών –αποζημιώσεων –

εξόδων μετακίνησης και διανυκτέρευσης  για τις εκτός έδρας μετακινήσεις για 

όλους τους τεχνικούς και υγειονομικούς υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε.(2) 

• ενίσχυση αύξηση ελεγκτικού επιδόματος  στους Επιθεωρητές (5) 

• αύξηση εξόδων κίνησης. Προτιμητέα η κατάργηση ημερήσιας εκτός έδρας 

αποζημίωσης και αύξηση στα μηνιαία έξοδα αποζημίωσης (5) 

• επιβράβευση και χρηματικό έπαθλο ή άδεια (6) 

• υψηλό μισθολόγιο διακριτό από τους υπόλοιπους δημ.υπαλ. όπως ορίζουν Διεθνείς 

Συμβάσεις (8)  

• αντιστοίχηση αμοιβής με εκτελούμενο έργο και αμοιβές άλλων ελεγκτών 

επιθεωρητών (10) 

• αποκατάσταση αδικίας μισθοδοσίας μεταξύ ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών  και 
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Υπολοίπων ΠΕ Θετικών Επιστημών καθώς οι πρώτοι παίρνουν επίδομα ίσο με το 

15νθήμερο των δεύτερων και εξίσωση εκτός έδρας αποζημιώσεων (12) 

• δίκαιη μισθοδοσία σε σχέση με οργανισμούς Υπουργείου μας (17) 

• κατάργηση ημερήσιας αποζημίωσης επιθεωρητών για μετακινήσεις άνω των 40km 

και διατήρησή της μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει διανυκτέρευση (20) 

• εξίσωση της ημερήσιας αποζημίωσης για όλους τους επιθεωρητές ανεξαρτήτως 

ειδικότητας (20) 

• εξίσωση ημερήσιας αποζημίωσης τεχνικών και κοινωνικών επιθεωρητών εργασίας 

(70 Ευρώ # 9,78 Ευρώ)  

• κίνητρα για συγκεκριμένους στόχους και αξιοκρατική αξιολόγηση (24) 

• σύνδεση της χορήγησης ελεγκτικού επιδόματος-οδοιπορικών-υπερωριών με την 

πραγματοποίηση  αριθμού ελέγχου(26) 

• STAGE: καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και επιδομάτων και ασφαλιστικά 

δικαιώματα (29) 

• Εξίσωση της αποζημίωσης για όλους τους επιθεωρητές και τους υπαλλήλους για 

τις εκτός έδρας μετακινήσεις (33) 

• Αναπροσαρμογή ελεγκτικού επιδόματος στο ποσό των 500 Ευρώ (33) 

• Αναπροσαρμογή των εξόδων κίνησης στο ποσό των 300 Ευρώ (33) 

• Αποκατάσταση της βλαπτικής μεταβολής για όλους τους ε.ε., η οποία αφορά το 

επίδομα ευθύνης -70 Ευρώ (Ν. 3205/03 άρθρ.13)- το οποίο και συνυπολογίζεται 

στις συντάξιμες αποδοχές τους, με αναδρομική καταβολή του από την ψήφιση του 

Ν. 3746/2009 και ταυτόχρονα τον διαχωρισμό του από το ελεγκτικό επίδομα χωρίς 

να μειωθεί το ποσό του ελεγκτικού επιδόματος (33) 

• Αύξηση σε εξήντα ώρες μηνιαίως, της αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης 

των τεχνικών και υγειονομικών ε.ε. (33) 

• Αύξηση αποδοχών υπαλλήλων ΣΕΠΕ (40) 

• Αντιστοίχηση μισθού και έργου και σε σχέση με άλλους επιθεωρητές με εντός 

τριετίας αύξηση εξόδων κίνησης και χορήγησης επιδόματος ειδικών συνθηκών (41) 

• Μισθολογική αναβάθμιση κυρίως στις μηνιαίες υπερωρίες και ελεγκτικό επίδομα 

(48) 

• Οικονομική αναβάθμιση (50) 

• Κίνητρα στους υπαλλήλους bonus (61) 
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• Αναπροσαρμογή ελεγκτικού επιδόματος (70) 

• Υπερωρίες, ποσοστά προστίμων κ ελεγκτικά επιδόματα από όσους ασκούν την 

εργασία και μόνο (70) 

• Αναθεώρηση κοστολογίου για εκτός έδρας και για παρουσία σε δικαστήρια (72) 

• Ειδική μισθολογική αντιμετώπιση επιθεωρητών (74) 

• Να μην συμμετέχουν μόνο οι προϊστάμενοι σε αμειβόμενες επιτροπές (75) 

• Αξιοκρατία στα επιδόματα (76) 

• Εξίσωση αποδοχών (81) 

• Οικονομικά κίνητρα και οικονομική αναβάθμιση μόνο επιθεωρητών που 

διενεργούν ελέγχους (82) 

• Διαφοροποίηση αποδοχών διευθυντών – προϊσταμένων (95)  

• Τα εκτός έδρας ίδια για όλους (95) 

• Εξίσωση αμοιβών με αντίστοιχους άλλων ελεγκτικών μηχανισμών (98) 

• Αναπροσαρμογή ελεγκτικού επιδόματος στα 500 Ευρώ (54α) 

• Αναπροσαρμογή εξόδων κίνησης στα 300 Ευρώ (54α) 

• Αποκατάσταση βλαπτικής μεταβολής για το επίδομα ευθύνης με αναδρομική 

καταβολή του από τη ψήφιση του Ν. 3746/2009 και διαχωρισμό του από το 

ελεγκτικό επίδομα (54α) 

• Αύξηση σε 60 ώρες μηνιαίως της αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης των 

τεχνικών και υγειονομικών ε.ε. (54α) 

• Εξίσωση προς τα πάνω των αποδοχών-ελεγκτικού επιδόματος, εξόδων κίνησης κλπ 

όλων των Τ. και Υγ. Επ. μεταξύ τους και με επιθεωρητές άλλων φορέων (1α) 

• Κατάργηση του Κ.Α.Ε. 0711 ( Πληρωμές για μετακίνηση του μόνιμου προσωπικού 

στο εσωτερικό ), με ταυτόχρονη αύξηση του μηνιαίου ποσού των εξόδων κίνησης 

μόνο όμως για τους επιθεωρητές οι οποίοι θα πιάνουν τους στόχους που θα έχει 

θέσει η Υπηρεσία. (49α) 

• Θα πρέπει να ρυθμιστεί η κατάφορη αδικία που ισχύει στις αποζημιώσεις 

μετακίνησης εκτός έδρας μεταξύ των επιθεωρητών εργασίας των Τμημάτων 

Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης όπου ένας μηχανικός ΠΕ που 

πραγματοποιεί μετακίνηση εκτός έδρας αμείβεται με 70 ΕΥΡΩ, ένας μηχανικός ΤΕ 

με 56 ΕΥΡΩ και οι λοιποί ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ λαμβάνουν 9,78 ΕΥΡΩ. (107) 

• Υπερωριακή αποζημίωση μόνο σε όσους συμμετέχουν ενεργά στην ελεγκτική 
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δράση (8α) 

 

10. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

• πρόσθετες πιστώσεις κωδικών ΚΑΕ 1512, ΚΑΕ 0711, ΚΑΕ 0718 κλπ (3 και 4 και 

6) 

• αύξηση των κονδυλίων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΠΕ 

(υλικοτεχνική υποδομή, αυτοκίνητα, σεμινάρια, προσωπικό κλπ) (5) 

• επάρκεια πιστώσεων για εύρυθμη λειτουργία (32) 

• αύξηση χορηγούμενων πιστώσεων για την αγορά των προβλεπόμενων ΜΑΠ για 

τους Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας, σύμφωνα με την 194/93 

Υ.Α. Η χορήγηση να  γίνεται στην αρχή του χρόνου χρήσης τους (33) 

• οι επιδόσεις ΠΕΠ με δικαστικό επιμελητή γίνονται μετά από 1-2 έτη λόγω έλλειψη 

πιστώσεων (37) 

• απλούστευση κωδικών-δημιουργία ενός μόνο εκτός των παγίων (νερό) και 

περισσότερα χρήματα ανά Υπηρεσία (40) 

• χορήγηση επαρκών πιστώσεων (61) 

• Χορήγηση επάρκειας πιστώσεων (εκτός έδρας) (69) 

• Πιστώσεις για αγορά οργάνων μετρήσεων (70) 

• Αύξηση πιστώσεων για εκτός έδρας και προκαταβολή αυτών (70) 

• Αύξηση πιστώσεων για εκτός έδρας και προκαταβολή αυτών (78) 

• Μηχανοργάνωση και διαδικτυακή σύνδεση ΣΕΠΕ ΙΚΑ ΟΑΕΔ (83) 

• Ευέλικτο σύστημα κατανομής ετήσιων πιστώσεων για μεταφορά πιστώσεων από 

έναν ΚΑΕ σε άλλον και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νομού (89) 

• Αύξηση πιστώσεων για καθημερινές ανάγκες (91) 

• ΜΑΠ (95) 

• Έλλειψη χώρου γραφείων και αρχείου στο ΤΚΕ Ν.Φθιώτιδας (96) 

• Αυτοκίνητο ΤΚΕ Ν.Φθιώτιδας (96) 

• Πιστώσεις για κάλυψη ελεγκτικών αναγκών του ΤΚΕ Ν.Φθιώτιδας (96)  

• Ενίσχυση των ΚΑΕ ανάλογα με νέες προσλήψεις επιθεωρητών (102) 

• ΚΑΕ 1511, ΚΑΕ 875, ΚΑΕ 711, ΚΑΕ 1231  ΤΤΥΕ Χανίων (19α) 

• Αύξηση πιστώσεων για ΜΑΠ σύμφωνα με την 194/93 Υ.Α. και χορήγησή του στην 
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αρχή του έτους (54α) 

• Αύξηση πιστώσεων για λειτουργικά έξοδα  (1α) 

• μέσα στον Ιανουάριο να ενημερωνόμαστε εγκαίρως από την Κεντρική Υπηρεσία 

για τον ετήσιο προγραμματισμό του Υπουργείου στην κατανομή των πιστώσεων 

ανά ΚΑΕ σε κάθε Τμήμα – Διεύθυνση κ.λπ. Όσα Τμήματα – Διευθύνσεις 

επιδείξουν χρηστή και υπεύθυνη διαχείριση των πιστώσεων τους και δεν 

δαπανήσουν αλλά εξοικονομήσουν χρήματα ( στο τέλος του χρόνου να υπάρχουν 

αδιάθετα χρήματα στους διάφορους ΚΑΕ ) μειώνοντας τις ελαστικές τους δαπάνες  

π.χ. τηλέφωνα, ρεύμα, καύσιμα για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 

δαπάνη καθαριότητας γραφείων κ.λπ. να επιβραβεύονται από την Διοίκηση (π.χ. 

χορήγηση έξτρα ημερών αδείας κλπ. )(49α) 

• Να αναρτούνται στο διαδίκτυο αναλυτικά όλες οι κατανομές των πιστώσεων των 

Τμημάτων –Διευθύνσεων που γίνονται από την Κεντρική Υπηρεσία, ώστε να 

μπορούμε να ελέγχουμε και εμείς με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η κατανομή (  π.χ. 

δεν μπορεί στην Καστοριά που έχουμε 7 μήνες χειμώνα να έχουμε τις ίδιες ανάγκες 

σε πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με άλλα Τμήματα άλλων Περιφερειών που 

έχουν ευνοϊκότερες κλιματολογικές συνθήκες ). (49α)  

• Ανακατανομή πιστώσεων ανάλογα με ανάγκες (105) 

 

 

11. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

• πιστώσεις και αυξήσεις για Μ.Α.Π. (1) 

• αυτοκίνητο για διενέργεια ελέγχου ΤΚΕ Ευρυτανίας (3) 

• υλικοτεχνική υποδομή (αυτοκίνητα, υπολογιστές κ.λ.π.) ΚΕΠΕΚ Ημαθίας (5) 

• υγιεινή, ασφάλεια, χωρητικότητα, προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ κτηρίων που 

στεγάζονται οι Υπηρεσίες (6) 

• οικονομική υποστήριξη στις υποδομές (17) 

• αναβάθμιση υλικοτεχνικών υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων (24) 

• έσοδα συλλόγων για βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών (24) 

• εξοπλισμός Επιθεωρητών με κατάλληλα ΜΑΠ (25) 

• προμήθεια αυτοκινήτου και πρόσληψη οδηγού στο Τμήμα Τεχν. Επ/σης Κορινθίας 

(25) 
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• προμήθεια κινητού τηλεφώνου και πιστοποιημένων οργάνων μετρήσεων 

παραγόντων (25) 

• νέο κτίριο για στέγαση του Τμήματος  Τεχν. Επ/σης Κορινθίας (25) 

• ένα αυτοκίνητο για ΤΚΕ Ηρακλείου (28) 

• αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής (29) 

• προμήθεια μέσων και τεχνολογικού εξοπλισμού (36) 

• ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για μη εφαρμογή της 194/31.12.1993 ΥΑ για τα ΜΑΠ 

• Γενική βελτίωση και φωτοτυπικό μηχάνημα ΤΚΕ Φθιώτιδας (80) 

• Κτιριακό (αρχείο στην ταράτσα) ΤΚΕ Φθιώτιδας (80) 

• Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΕ Φθιώτιδας (80) 

• Αυτοκίνητο ΤΥΕΕ Κορινθίας (81) 

• Πιστώσεις για ενοικίαση νέου χώρου για την υπηρεσία καθώς απαράδεκτος ο 

υπάρχων ΤΚΕ Κεντρ. Τομέα Θες/κης (84) 

• Μεγαλύτερες πιστώσεις για τεχνικά μέσα και γραφική ύλη ΤΚΕ Κεντρ. Τομέα 

Θες/κης (84) 

• Πιστώσεις για χρηστικό υλικό (90) 

• Τηλεφωνική συσκευή σε όλους τους επιθεωρητές  ΤΚΕ Κεντρ. Τομέα Θες/κης (90) 

• Αντιμετώπιση κτηριακού  και άμεση αντικατάσταση εξωτερικής πόρτας η οποία 

παραβιάστηκε το 2008 και δεν έχει αντικατασταθεί (90) 

• Υλικοτεχνική υποδομή (γραμματειακή υποστήριξη, αυτοκίνητα, βιβλιοθήκες, 

πρόσβαση σε πηγές, νομική στήριξη κ.ά.) 

• Πιστώσεις για Η/Υ (100) 

• Παροχή υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε όλα τα Τμήματα (102) 

• Όργανα μέτρησης χημικών, φυσικών και βιολογικών παραγόντων άμεσα διαθέσιμα 

(103) 

• Αύξηση αριθμού υπηρεσιακών αυτοκινήτων (3Α) 

 

 

12. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

• πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση σε Τ.Ν.Π. καθώς και προτύπων (π.χ. ΕΛΟΤ) (2) 

• πλήρη ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων ελέγχου και επιχειρήσεων σε 
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πρωτογενή βαθμό (πεδία δελτίου ελέγχου, ενέργειες και αλληλογραφία) από τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Τμήματα και την επεξεργασία τους από την 

Κ.Υ. του ΣΕΠΕ (2) 

• χρήση ηλεκτρονικού πρωτόκολλου και συστήματος αρχειοθέτησης τέτοιου που να 

συνδέει τους τουλάχιστον 25 διαφορετικούς φακέλους που τηρούνται μέχρι σήμερα 

από κάθε διεύθυνση ή/και τμήμα (2) 

• ΙΝΤΕΡΝΕΤ για πρόσβαση σε σελίδας νομοθεσίας, συλλογικές συμβάσεις κ.ά. (3)  

• ΙΝΤΕΡΝΕΤ για πρόσβαση σε σελίδας νομοθεσίας, συλλογικές συμβάσεις κ.ά. και 

για επικοινωνία  με το κοινό (4) 

• δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών  με σχετική εργατική και διοικητική 

νομοθεσία και επίσης τις εκθέσεις αυτοψίας(5) 

• διασύνδεση υπηρεσιών ΣΕΠΕ με διαδίκτυο (6) άρθρο 13 του 3762/2009  

• μηχανοργάνωση των υπηρεσιών, κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, 

δημιουργία κεντρικής Τράπεζας Πληροφοριών (6) 

• αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίηση τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας (6) 13 του Ν. 3762/09 

• κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της εργατικής Νομοθεσίας. Θέσπιση εργατικού 

Κώδικα (8) 

• σύνδεση δυναμολογίου με excel  για εξαγωγή αποτελεσμάτων σε excel 

spreadsheets (9) 

• μηχανοργάνωση (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, δημιουργία βάσεων, μητρώων, 

πρόσβαση στο διαδίκτυο) (10) 

• αντιμετώπιση της δυσχέρειας στην ενημέρωση των επιθεωρητών λόγω της 

πολύπλοκης και κατακερματισμένης εργατικής νομοθεσίας (10) 

• κατάρτιση και ορθολογική κωδικοποίηση Νομικού και Διοικητικού πλαισίου 

(Νομοθεσία –Νομολογία-δικαστικές αποφάσεις –υπουργικές εγκύκλιοι κα) (13) 

• υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και πρωτοκόλλου με σχετική 

εκπαίδευση των εργαζομένων (13) 

• διαδίκτυο και Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (17) 

• κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας (17) 

• χορήγηση και αναβάθμιση Η/Υ στις τοπικές επιθεωρήσεις (18) 

• κεντρικός server και κατάθεση καταστάσεων προσωπικού μέσω ιντερνετ (18) 
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• άμεση κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (22) 

• πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη (24) 

• Η/Υ σε κάθε υπάλληλο (24) 

• εκπαίδευση υπαλλήλων σε Η/Υ (24) 

• εγκατάσταση τοπικού δικτύου στις Υπηρεσίες (24) 

• πρόσβαση στο διαδίκτυο και διεύθυνση e-mail σε κάθε υπάλληλο (24) 

• πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη για υπολογισμό αποδοχών εργαζομένων (24) 

• πλήρη μηχανογραφική και ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων εργοδοτών (24) 

• τακτική έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση με τις βασικές διατάξεις εργατικής 

νομοθεσίας κλπ (24) 

• δημιουργία ιστοτόπου  με σημαντικά θέματα, απόψεις και απαντήσεις ειδικών (25) 

• διεύρυνση δυνατότητας  άντλησης στοιχείων από διαδικτυακές βάσεις δεδομένων 

(25) 

• δημιουργία ειδικής υπηρεσίας στο ΣΕΠΕ για υποστήριξη Υπηρεσιών Η/Υ/ (25) 

• δημιουργία και υποστήριξη σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο βάσης δεδομένων για 

την Τεχνική και Υγειονομική επιθεώρηση και διασύνδεσή της με αντίστοιχες 

εφαρμογές Κοινωνικής Επιθεώρησης(25) 

• διασύνδεση Υπηρεσιών ΣΕΠΕ και δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων για 

άντληση στοιχείων όσον αφορά στις επιχειρήσεις-Τεχνικούς Ασφαλείας-Γιατρούς 

Εργασίας-ΕΞΥΠΠ- τροποποιήσεις της Νομοθεσίας κ.ά και διασύνδεση με 

επιλεκτικά αρχεία του ΙΚΑ μέσω ειδικής πλατφόρμας (25)  

• κοινοποίηση εγγράφων ΚΥ με mail, αποθήκευση σε CD και επιλεκτική εκτύπωση 

από Τμήματα (25) 

• εξοπλισμός υπηρεσιών με Η/Υ ώστε κάθε υπάλληλος να έχει τον υπολογιστή του 

(26) 

• οργάνωση υπηρεσιών Δ/νσης και Τμημάτων με χρήση της τεχνολογίας 

(επικοινωνία Υπηρεσιών μέσω e-mail-πρόσβαση στο internet) (26) 

• ηλεκτρονική κατάθεση προγράμματος εργασίας μισθωτών και συμβάσεων μερικής 

απασχόλησης με βεβαιωμένο γνήσιο υπογραφής (28) 

• ηλεκτρονική υποστήριξη ΣΕΠΕ και πρόσβαση στο διαδίκτυο για εργατικά θέματα 

(28) 

• εξοπλισμός υπηρεσιών με μηχανογράφηση, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, και εκπαίδευση 
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υπαλλήλων (32) 

• κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (32) 

• μηχανογράφηση για υποβολή πινάκων προσωπικού, τροποποιήσεων ωραρίου και 

ενιαίο δίκτυο ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ (35) 

• ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες συναφών αρμοδιοτήτων (36) 

• μηχανοργάνωση και διαδίκτυο: βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό αρχείο, νομική 

υποστήριξη, νομικές τράπεζες, επίσημος ιστοτόπος ΣΕΠΕ (37) 

• κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (37) 

• ηλεκτρονική οργάνωση και κατάργηση της παραδοσιακής κατάθεσης εγγράφων 

και κωδικοποίηση Νομοθεσίας (38) 

• ηλεκτρονική οργάνωση και κατάργηση της παραδοσιακής κατάθεσης εγγράφων 

και κωδικοποίηση Νομοθεσίας (39) 

• μηχανογραφικό πρόγραμμα κατάθεσης(ή στο ΙΚΑ) ενιαίου εντύπου πρόσληψης, 

πίνακα και προγράμματος ωρών εργασίας και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες 

οι υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ)(40) 

• τα υπηρεσιακά έγγραφα να αποστέλλονται με email (40) 

• ετήσια χορήγηση ΔΕΝ σε ηλεκτρονική μορφή (40) 

• σύνδεση με διαδίκτυο για σελίδες νομικού περιεχομένου και αποστολή σχετικών 

βιβλίων (40) 

• δημιουργία ιστοσελίδας βάσης δεδομένων για το ΣΕΠΕ (40) 

• κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (40) 

• κωδικοποίηση νόμων και διατάξεων για ΣΕΠΕ και οργανισμού υπηρεσιών ΣΕΠΕ 

(46) 

• κωδικοποίηση διατάξεων επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων (46) 

• κωδικοποίηση και επικαιροποίηση Τ.Α. και Ι.Ε. (46) 

• ηλεκτρονική διασύνδεση με  Κ.Υ., πρόσβαση στο διαδίκτυο, βάσεις εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, εσωτερική μηχανογράφηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

ενιαίου πρωτοκόλλου  (48) 

• δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας υπηρεσιών και πολιτών εντασσόμενα σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (48) 

• κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός εργατικής νομοθεσίας (48) 

• κατάθεση πινάκων μέσω διαδικτύου (48) 
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• μηχανοργάνωση για συναλλαγές με λογισμικό πρόγραμμα στα πρότυπα του 

ΙΚΑ(59) 

• ηλεκτρονική βιβλιοθήκη εργατικής νομοθεσίας  και κωδικοποίηση της 

ηλεκτρονική και έντυπη (59) 

• μηχανοργάνωση  και κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (60) 

• ηλεκτρονική κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας, ειδικό πρόγραμμα στο ιντερνετ 

με ενημέρωση στις ΣΣΕ προς εξυπηρέτηση πολιτών (61) 

• εξοπλισμός με Η/Υ και ιντερνετ και εκπαίδευση προσωπικού (61) 

• προμήθεια φορητών υπολογιστών στους εε με ασύρματο ιντερνετ, ώστε οι έλεγχοι 

να αποστέλλονται άμεσα στις Δ/νσεις για τη διαδικασία προστίμου (61) 

• καταστάσεις προσωπικού και βάρδιων να κατατίθενται με mail (61) 

• επικοινωνία με τμήματα αμοιβής, συλλογικών συμβάσεων και νομικής στήριξης 

μέσω mail και ενός συστήματος ερωτοαπαντήσεων (62) 

• μηχανογράφηση για καταχώρηση στοιχείων επιχειρήσεων  και εργαζομένων (62) 

• ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας (62) 

• πρόσβαση στο διαδίκτυο (63) 

• κωδικοποίηση νομοθεσίας- δημιουργία check list ανά κατηγορία επιχειρήσεων και 

έκδοση εγχειριδίων (63) 

• υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή από τις επιχειρήσεις όλων των εργαζόμενων, 

των νομικά υπεύθυνων της επιχείρησης, των τεχνικών ασφαλείας κλπ σε κεντρική 

database του Υπουργείου (63)  

• σύνδεση όλων των υπηρεσιών με το διαδίκτυο για την καλύτερη ενημέρωση των 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας πάνω σε θέματα εργασιακών σχέσεων (64) 

• ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο ΤΚΕ Σερρών και μηχανοργάνωση (67) 

• Εξοπλισμός υπηρεσιών με ιντερνέτ κ εκπαίδευση υπαλλήλων (69) 

• Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (69) 

• Κωδικοποίηση όλων των σχετικών  νόμων (69) 

• Μηχανοργάνωση (71) 

• Κωδικοποίηση (71) 

• Μηχανογράφηση και ηλεκτρονική σύνδεση με Υπουργείο(72) 

• Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (72) 

• Μηχανοργάνωση και διασύνδεση με Κεντρικά και ΙΚΑ ΟΑΕΔ (74) 
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• Μηχανοργάνωση και αποστολή πινάκων προσωπικού με διαδίκτυο(75) 

• Πλήρη μηχανοργάνωση και κατάργηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και 

απασχόλησης (77) 

• Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (79) 

• Κωδικοποίηση, ΤΝΠ, ΕΛΟΤ, ΝΟΜΟΣ (81) 

• Μηχανογράφηση και διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες (81) 

• Σύνδεση όλων των τμημάτων στον ιντερνέτ (81) 

• Λειτουργία συστήματος μηχανοργάνωσης για κατάθεση καταστάσεων προσωπικού 

και προγραμμάτων εργασίας μέσω ιντερνέτ (81) 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με την εργατική νομοθεσία και τις αποφάσεις των 

δικαστηρίων σε εργατικά θέματα (81) 

• Εγγραφή στη διαδικτυακή σελίδα του ΔΕΝ και χορήγηση των ετήσιων CD-ROM 

του ΔΕΝ σε όλα τα τμήματα (81) 

• Δημιουργία αντίστοιχης σελίδας στο site του υπουργείου, στο οποίο θα 

καταγράφονται όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τμημάτων και αρμόδιων 

διευθύνσεων (81) 

• Ιντερνέτ: κατάθεση πινάκων προσωπικού και συμβάσεων μερικής απασχόλησης, 

αιτήσεις για άδειες υπερωριακής απασχόλησης και Κυριακής, αιτήσεις κοινού, 

σύνδεση με ΙΚΑ-ΟΑΕΔ  (84) 

• Κωδικοποίηση συμβάσεων, νόμων και πρόσφατων νομολογιακών αποφάσεων (84) 

• On-line σύνδεση με όλες τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείου 

και δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης με όλους τους ενδιαφερόμενους. Σωστή 

εφαρμογή της 81 ΔΣΕ για οριζόντια και κάθετη αξιόπιστη και ηλεκτρονική 

πληροφόρηση (85) 

• Κωδικοποίηση σε ενιαίο νομοθέτημα της εργατικής  νομοθεσίας  (86) 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτόκολλου για καταστάσεις προσωπικού και ωρών 

εργασίας και εσωτερική αλληλογραφία μέσω mail. Πρόσβαση στο ιντερνέτ και 

άμεση ενημέρωση από σελίδα υπουργείου για θέματα εργατικής νομοθεσίας. 

Πρόσβαση στα αρχεία ΟΑΕΔ ΙΚΑ  (89) 

• Αποστολή μηνιαίων πινάκων στατιστικών στοιχείων μέσω mail (89) 

• Μηχανοργάνωση για καταχώριση πινάκων προσωπικού, συμβάσεων εργασίας, 

ρεπό οδηγών τουριστικών, συλλογή στοιχείων (91) 
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• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για άμεση ενημέρωση ο κάθε υπάλληλος για νέα 

νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις, αποφάσεις δικαστηρίων κ.ά. (91) 

• Επικοινωνία με νομικά τμήματα μέσω διαδικτύου με ερωτοαπαντήσεις (92) 

• Μηχανογράφηση για αποτύπωση  βασικών  στοιχείων των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων και ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων προσωπικού και ωρών 

εργασίας και ατομικών συμβάσεων εργασίας  (92) 

• Διαδικτυακή επικοινωνία με διευθύνσεις όρων αμοιβής και εργασίας καθώς και με 

τα τμήματα νομικής υποστήριξης (93) 

• Διαδικτυακή κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (93) 

• Μηχανογράφηση και διασύνδεση με ΟΑΕΔ και ΙΚΑ (93) 

• Βιβλίο παρουσιών με επαλήθευση ηλεκτρονικής υπογραφής (95) 

• Ηλεκτρονικό πρωτόκολλό (95) 

• Εφαρμογή access για δελτία ελέγχου, βιβλία προστίμων κ.ά. (95) 

• Σύνδεση κάθε ΤΤΥΕ με κεντρικά για απροειδοποίητο έλεγχο από Εις. Επιθ. (95) 

• Κωδικοποίηση νομοθεσίας και ειδικότερα την περί προσωπικών δεδομένων (95) 

• Ιντερνέτ και email στην υπηρεσία ΤΚΕ Ν. Φθιώτιδας (96) 

• Σύγχρονη γραπτή και ηλεκτρονική κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας, 

δημιουργία βάσης δεδομένων για τη νομοθεσία τη νομολογία και τις εγκυκλίους. 

Ενημέρωση από το site Υπουργείου για ΣΣΕ και ΔΑ (98) 

• Εξοπλισμός με σύγχρονους Η/Υ και υπαλλήλους με γνώση (98) 

• Καθιέρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών υποβολή εγγράφων και ενιαίου τύπου 

εντύπων (98) 

•  Laptop σε κάθε επιθεωρητή (98) 

• Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (102) 

• Ηλεκτρονική κατάθεση πινάκων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας 

και ανάπαυσης. (102) 

• Αποστολή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων με email (102) 

• Χορήγηση ΔΕΝ σε ηλεκτρονική μορφή (102) 

• Μηχανοργάνωση και ανάρτηση ιστοσελίδας σε επίπεδο ΚΕΠΕΚ (103) 

• Μηχανοργάνωση και ενιαίο σύστημα πληροφοριών (1α) 

• Σύσταση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 

όπου η τράπεζα πληροφοριών θα περιέχει το σύνολο των διατάξεων της εργατική 
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νομοθεσίας (3Α)  

• Ηλεκτρονική υποβολή στο ΣΕΠΕ των καταστάσεων προσωπικού και άλλων 

εγγράφων (3Α) 

• Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (3Α) 

• Σύνταξη στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα πρότυπα της EUROSTAT (3Α) 

• Κωδικοποίηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που θα περιλαμβάνει 

ακόμη και τις εγκύκλιες οδηγίες, τις θέσεις του υπουργείου σε σοβαρά θέματα κ.α. 

(3Α) 

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μηχανοργάνωση με διασύνδεση ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, 

ΟΑΕΔ. Τήρηση ενιαίου μητρώου επιχειρήσεων (4Α) 

• Ηλεκτρονική κατάθεση καταστάσεων προσωπικού, συμβάσεων και άλλων 

εγγράφων (4Α) 

• Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας (4Α) 

• Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των απαραίτητων εγγράφων συναλλαγής μας με το 

κοινό,44α.  

• Όλες οι εκθέσεις αυτοψίας να τοποθετούνται σε βάση δεδομένων έτσι όλοι οι 

επιθεωρητές εργασίας να έχουν πρόσβαση στο σύστημα σε περίπτωση έρευνας για 

παρόμοια ατυχήματα 45α. 

• Προτείνεται η δημιουργία βάσης δεδομένων, που θα εμπεριέχει όλες τις εκθέσεις 

αυτοψίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατηγορία ατυχήματος, ώστε 

να έχουν άμεση πρόσβαση οι τεχνικοί επιθεωρητές σε ατυχήματα παρόμοιας 

αιτίας. Επίσης πρέπει να γίνει διασύνδεση όλων των εκθέσεων αυτοψίας με την 

νομολογία μετά την εκδίκαση των ατυχημάτων στα αρμόδια δικαστήρια 

(Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος). Για το συγκεκριμένο θέμα της μη 

διασύνδεσης της έκθεσης αυτοψίας με τη νομολογία έχει γίνει παρατήρηση από την 

επιτροπή των Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της ΕΕ που επισκέφτηκε την 

Ελλάδα το 2006. (45α) 

• Ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα (σχεσιακή βάση δεδομένων που θα 

συνδέει όλα τα Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 45α 

• Μηχανοργάνωση και διασύνδεση (105) 

• Προμήθεια ενός netbook (με ενσωματωμένο GPS για να εντοπίζουμε και να 

καταγράφουμε το στίγμα κάθε επιχείρησης) και ενός ασπρόμαυρου φορητού 

εκτυπωτή χαρτιού Α5 σε κάθε επιθεωρητή (109) 
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• Δικτυακή πρόσβαση τεχνικών επιθεωρητών σε βάσεις νομικών δεδομένων και 

βάσεις τεχνικών προτύπων. Πολλές φορές η νομοθεσία παραπέμπει σε τεχνικά 

πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ HD 384), τα οποία δεν βρίσκονται στη διάθεση των 

επιθεωρητών (109) 

 

 

 

13. ΔΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

• χρήση στατιστικών κωδικών (ΣΤΑΚΟΔ) του 2008 και δυνατότητα διασταύρωσης με 

τις κατά τόπους υπηρεσίας Υπ. Οικονομικών.(2) 

• ανάπτυξη αλληλογραφίας με ΔΟΥ για ενημέρωση εξόφλησης προστίμων (4) 

• μηχανοργάνωση και διασύνδεση με ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ηλεκτρονικό μητρώο 

επιχειρήσεων, ηλεκτρονική αναφορά δραστηριότητας των επιθεωρητών και συστέγαση 

με ΟΑΕΔ και ΙΚΑ (8) 

• θεσμοθέτηση ουσιαστικής σύμπραξης ΣΕΠΕ με άλλες κρατικές υπηρεσίες (8) 

• ηλεκτρονική συνεργασία μεταξύ των επιθεωρήσεων αλλά και με ΙΚΕ-ΥΕΕ-ΟΑΕΔ (18) 

• (ηλεκτρονική) σύνδεση με ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Υπηρεσίες Υπουργείου (24) 

• συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εκπαιδευτικά ιδρύματα για 

επιμόρφωση (25)  

• δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους δημόσιους φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, 

Νοσοκομεία, ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κ.ά.) και ιδιωτικούς φορείς 

(επιχειρήσεις, σωματεία, επιμελητήρια, ΕΞΥΠΠ κ.ά.) (ηλεκτρονικά) (25) 

• υποχρεωτική ενημέρωση ΣΕΠΕ από ΙΚΑ, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας με ειδικές 

φόρμες για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες (25) 

• κατάργηση καταθέσεως πίνακα προσωπικού με κατάθεση ενιαίου εντύπου σε μια 

υπηρεσία (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ) και ηλεκτρονική διασύνδεσή τους (28) 

• ηλεκτρονική διασύνδεση με ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ (28) 

• δημιουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου από ΣΕΠΕ-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και η on line σύνδεση 

των υπηρεσιών για πλήρη και έγκυρη γνώση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των 

μέτρων που πρέπει να ληφθούν (35) 

• οι βεβαιώσεις απασχόλησης να χορηγούνται από το ΙΚΑ (38) 
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• τα εργατικά κέντρα να αναλάβουν υπεύθυνα την ενημέρωση των εργαζομένων (38) 

• να μην συμμετέχουν οι επιθεωρητές σε επιτροπές του ΙΚΑ που απέχουν πάνω από 10 

χλμ από την Υπηρεσία του ΣΕΠΕ (38) 

• οι βεβαιώσεις απασχόλησης να χορηγούνται από το ΙΚΑ (39) 

• τα εργατικά κέντρα να αναλάβουν υπεύθυνα την ενημέρωση των εργαζομένων (39) 

• να μην συμμετέχουν οι επιθεωρητές σε επιτροπές του ΙΚΑ που απέχουν πάνω από 10 

χλμ από την Υπηρεσία του ΣΕΠΕ (39) 

• συγχώνευση των Υπηρεσιών ΣΕΠΕ, ΙΚΑ κ ΟΑΕΔ σε μια διεύθυνση ανά νομό (64) 

• Σύσταση μικτών ελεγκτικών συνεργείων ΣΕΠΕ ΙΚΑ(72) 

• Συνδρομή αστυνομίας για ελέγχους φορτηγών και νυκτερινά κέντρα (72)  

• Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες (79) 

• Έλεγχοι από κοινού με ΙΚΑ ΟΑΕΔ (89) 

• Ηλεκτρονική διασύνδεση με ΙΚΑ ΟΑΕΔ (91) 

• Πανελλαδική υλοποίηση σύνδεσης δημόσιων υπηρεσιών (95) 

• Ανακοίνωση ατυχημάτων από ΙΚΑ και αντίστροφο και κάθε διαπιστωμένη παράβαση 

να ανακοινώνεται στην αντίστοιχα υπεύθυνη Υπηρεσία (95) 

• Διασύνδεση με ΙΚΑ ΟΑΕΔ (98) 

• Διάδοση επιστημονικής γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αντίστοιχη αύξηση 

ωρών διδασκαλίας από 5 σε 10 εβδομαδιαίως για άσκηση έργου ιδιωτικού δικαίου και 

επιτάχυνση σχετικής άδειας από Υπηρεσιακό Συμβούλιο (103) 

• ΟΧΙ στα μικτά κλιμάκια ελέγχων με άλλες υπηρεσίες (ΙΚΑ, ΔΟΥ). Το θέμα έχει 

θεσμοθετηθεί με τη διάταξη 151 του Ν. 3655/08 (3Α) 

• Νομικά ξεκάθαρη συνδρομή της αστυνομίας στους ελέγχους όποτε απαιτείται.(107) 

• Χρήση μικτών κλιμακίων με ΙΚΑ ΟΑΕΔ (8α) 

 

 

14. ΟΜΟΓΕΝΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

• πανελλήνια εφαρμογή διαδικασιών-δικαιολογητικών κατά την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων του ΣΕΠΕ (π.χ.) (2) 

• διαδικασία τυποποίησης εντύπων που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες στις 

Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλονται κάποια 
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από αυτά και ηλεκτρονικά (9) 

• συγκέντρωση των ερωτημάτων των τοπικών επιθεωρήσεων από την Κεντρική 

υπηρεσία και ομογενοποίηση των απαντήσεων (18) 

• συλλογή αποριών σε ετήσια βάση, ομαδοποίηση και γραπτή κοινοποίηση 

απάντησης (20) 

• συνεχής εκπαίδευση επιθεωρητών εργασίας  για ομογενοποίηση (22) 

• ενσωμάτωση νέων ΚΑΔ των επιχειρήσεων και ενιαίο τρόπο αρχειοθέτησης σε όλες 

τις υπηρεσίες των πινάκων προσωπικού, των συμβάσεων μερικής απασχόλησης 

κ.ά. εγγράφων (24) 

• ενιαία διαδικασία διενέργειας εργατικής διαφοράς και ρητά να καθορισθούν προς 

επίτευξη ομοιογένειας α) έντυπο αίτησης, β) στοιχεία εργαζομένων και εργοδοτών, 

γ) όρια αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας και έδρας εταιρείας ή τόπου παροχής 

εργασίας δ) πότε και πως μηνυτήριες αναφορές ή μηνύσεις ε) αν θα πρέπει ή όχι να 

ενημερώνουμε ΙΚΑ και ΔΟΥ (24) 

• κοινά έντυπα αιτήσεων για τους πολίτες και ενιαία υποδείγματα απαντήσεων προς 

πολίτες και διοίκηση(24) 

• περιοδικές συναντήσεις σε επίπεδο διευθύνσεων και εν συνεχεία συναντήσεις 

διευθυντών για κοινό προγραμματισμό και συντονισμό (25) 

• έγκαιρη, αναλυτική, συντονισμένη στοχοθεσία δράσης ΣΕΠΕ με ενδιάμεσο και 

τελικό απολογισμό δράσης Τμημάτων και αξιολόγηση στόχων με συμμετοχή 

επιθεωρητών στη διαδικασία και περιοδικές συναντήσεις ανά διεύθυνση (25) 

• κοινή φόρμα εγγράφων αλληλογραφίας για όλο το ΣΕΠΕ (37) 

• εκτύπωση δελτίων ελέγχου με έτοιμες τις παραβάσεις και την παροχή εξηγήσεων 

(38) 

• εκτύπωση δελτίων ελέγχου με έτοιμες τις παραβάσεις και την παροχή εξηγήσεων 

(39) 

• ενιαίες διοικητικές διαδικασίες με έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών (40) 

• έγγραφα με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις πάνω σε εξειδικευμένα εργατικά 

ζητήματα (40) 

• έγγραφα όπου με σαφήνεια θα περιγράφονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες (40) 

• συμμετοχή και αλληλεπίδραση υψηλόβαθμων στελεχών με περιοδική κυκλική 

εναλλαγή στις δραστηριότητες της SLIC (46) 

• αντικατάσταση δελτίων ελέγχου με λίστες ανάλογα με το είδος της επιχείρησης με 
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αναγραφόμενα όλα τα προβλεπόμενα (50) 

• ενιαία συμπεριφορά επιθεωρητών –κοινή πολιτική για ομοειδείς επιχειρήσεις ίδιας 

επικινδυνότητας (63) 

• Διαρκής και με σαφήνεια ενημέρωση (74) 

• Πανελλαδικός συντονισμός (81) 

• Κοινή γραμμή ως προς τα  ποσά των προστίμων (85) 

• Ενημέρωση συντονισμός από Κ.Υ. και έκδοση ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

συγκεντρωτικών απαντήσεων (91) 

 

 

15. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

• συνεχής εκπαίδευση – επιμόρφωση Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών σε 

ετήσια βάση (5) 

• συνεργασία με άλλους φορείς για ελέγχους και σεμινάρια (5) 

• εκπαιδευτικά προγράμματα από τα Π.ΙΝ.ΕΠ. (Αιγαίου) και όχι απαραίτητα από Δ/νση 

Δ/κης και Τεχνικής Στήριξης, προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα και με 

βάση το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2639/98 (6) 

• διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των ε.ε.. Θεσμοθέτηση , με τριμερή 

χρηματοδότηση, ενός Εθνικού Κέντρου Εργασίας, Απασχόλησης και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης για επιμόρφωση ε.ε. εργοδοτών και εργαζομένων και ως εισαγωγική 

εκπαίδευση των εε. (8) 

• τακτά σεμινάρια ενημέρωσης του Προσωπικού για εξελίξεις της εργατικής νομοθεσίας 

ή αλλαγών στους προσανατολισμούς δράσης του Υπουργείου (13) 

• συνεχής εκπαίδευση προσωπικού σε νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με ΕΣΔΔ καθώς 

και σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (18) 

• δια βίου εκπαίδευση με πιθανή ίδρυση σχολής επιμόρφωσης του Υπουργείου μας, 

όπως η ΣΕΥΥΟ του Οικονομικών (24) 

• δραστηριοποίηση συλλόγων για διοργάνωση σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση 

εργοδοτών, εργαζομένων, σωματείων για εργατική νομοθεσία (με μικρό αντίτιμο)(24) 

• συμμετοχή σε σεμινάρια-ημερίδες χωρίς να αποκλείονται οι εκτός Αττικής (25) 

• αναβάθμιση επιμόρφωσης έμψυχου δυναμικού (29) 
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• τακτική εκπαίδευση υπαλλήλων που ασχολούνται με έλεγχο και ανά εξάμηνο 

συνάντηση σε κεντρικό επίπεδο για ενημέρωση-ανταλλαγή απόψεων σε θέματα 

μεγάλου βαθμού δυσκολίας (32) 

• συνεχής και εκ περιτροπής εκπαίδευση όλων των Τεχνικών και Υγειονομικών 

Επιθεωρητών Εργασίας (33) 

• υποχρεωτική εκπαίδευση των επιθεωρητών (36) 

• συνεχής και υποχρεωτική επιμόρφωση για εργατική νομοθεσία και πρόσκληση σε 

εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών (37) 

• απαραίτητη η συνεχής εκπαίδευση κ υποχρεωτικά σεμινάρια ανά τριετία (40) 

• συνεχής εκπαίδευση με διαμόρφωση προγράμματος εκπαίδευσης (41) 

• πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση νέων επιθεωρητών τουλάχιστον 6 μηνών (41) 

• δια βίου εκπαίδευση για το σύνολο των επιθεωρητών και προγράμματα ανταλλαγής με 

συναδέλφους από το εξωτερικό (46) 

• μία φορά το χρόνο εκπαιδευτικό σεμινάριο και ανταλλαγή απόψεων (48) 

• εντατικοποίηση συνεχούς επιμόρφωσης μέσω ΙΕ του ΕΚΔΔΑ (48) 

• εθελοντική συμμετοχή για κατάρτιση σε ξένες γλώσσες για επικοινωνία με 

οικονομικούς μετανάστες (48) 

• επιμόρφωση δύο φορές το χρόνο (50) 

• τακτική εκπαίδευση υπαλλήλων που ασχολούνται με ελέγχους (61) 

• συνεχής εκπαίδευση επιθεωρητών και συμμετοχή σε σεμινάρια ILO και IALI (63) 

• Επιμορφωση ανά τακτά διαστήματα (70) 

• Επιμόρφωση (71) 

• Συνεχή επιμόρφωση (72) 

• Εκπαίδευση για όλους ανά τακτα διαστήματα (74) 

• Επιμόρφωση (78) 

• Σεμινάρια εργατικής νομοθεσίας (79) 

• Εκπαίδευση, ενημέρωση, ειδικά προγράμματα (81) 

• Δια υπηρεσιακού βίου ενημέρωση-εκπαίδευση των επιθεωρητών (83) 

• Διαρκής εκπαίδευση σε νομικά θέματα (84) 

• Πιο τακτικά σεμινάρια και άμεση έκδοση εγκυκλίων-οδηγιών (85) 

• Συνεχή επιμόρφωση σε θέματα εργατικής νομοθεσίας (93) 

• Συνεχής επιμόρφωση επιθεωρητών και ομάδες εργασίας με καθηγητές εργατικού 
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δικαίου (94) 

• Διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση υπαλλήλων που έχουν υπ’ ευθύνη τους ΣΕΒΕΖΟ 

(95) 

• Συνεχή εκπαίδευση ανά τακτά χρονικά διαστήματα (98) 

• Επιμόρφωση για θέματα ασφάλειας και υγείας (100) 

• Ημερίδες ανά ΚΕΠΕΚ (103) 

• Καθιέρωση ανά 4-6 έτη Πανελλήνιου Συνέδριου Ασφάλειας και Υγείας (103) 

• Επιμορφώσεις (3Α) 

• Θα ήταν χρήσιμη η καθιέρωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επιθεωρητών σε δυο 

άξονες: α. γνωστικό (υγεία και ασφάλεια), και κυρίως β. ελεγκτικό (τεχνικές ελέγχου, 

πειθώ, επίλυση συγκρούσεων κλπ).(44α ) 

• εκπαίδευση των Τεχν. Επιθ/των στα θέματα ασφαλείας που αναφέρονται στο νέο 

πρότυπο του ΕΛΟΤ,(45α) 

• συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, 

την αξιολόγηση και πιστοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτά, καθώς και να 

λαμβάνεται υπόψη αυτό στην επαγγελματική ανέλιξη. (105) 

• Οι Επιθεωρητές Εργασίας θα πρέπει να υπόκεινται σε διαρκή εκπαίδευση και 

κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνονται με αξιοπρέπεια στο έργο τους.(107) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόταση πιλοτικού προγράμματος (31α) 

   Είναι γνωστό ότι με το Ν.2639/98 και το Π.Δ. 136/89 προσδιορίζεται το ΣΕΠΕ ως 
ελεγκτικός μηχανισμός των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων , 
διευθέτησης των εργατικών διαφορών κλπ. 

Προέχουσα κατά το νόμο αρμοδιότητα είναι αυτή του ελέγχου στους χώρους εργασίας. 
Η γραφειοκρατία απασχολεί για σημαντικό χρόνο ημερησίως τις Υπηρεσίες μας με συνέπεια 
να τίθεται σε δευτερεύουσα θέση η ελεγκτική δραστηριότητα , και να μην εκπληρώνει το 
ΣΕΠΕ το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε ή τουλάχιστον να τον εκπληρώνει ελλιπώς ή με 
μεγάλη δυσκολία. 

Υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις για την ενίσχυση της ελεγκτικής 
δραστηριότητας του ΣΕΠΕ και την αποτελεσματικότερη και ανετότερη λειτουργία των 
Υπηρεσιών μας. Το σχέδιο αυτό μπορεί να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή αρχικά μέχρι να 
εξαχθούν συμπεράσματα. Οι Υπηρεσίες μας πιλοτικά  θα πραγματοποιούν ελέγχους 
καθημερινά με συνεργείο αποτελούμενο από έναν Επιθεωρητή Εργασίας και ένα εντεταλμένο 
για γραμματειακή στήριξη υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικώς 
απασχολούμενο ή με ένα Επιθεωρητή και με ένα τοποθετημένο Υπάλληλο των κεντρικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και του ΣΕΠΕ ο οποίος θα αποδεσμεύεται από τα καθήκοντά 
του το πρωί για 2 ή 3 φορές μηνιαίως  Για τη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται σύμφωνη γνώμη 
και εντολή σας. 

Ο κάθε επιθεωρητής θα ασκεί καθ’ όλο το χρόνο του ωραρίου εργασίας των 
Υπηρεσιών μας έλεγχο, και θα εναλλάσσεται με άλλο συνάδελφό του Επιθεωρητή κάθε 
επόμενη εβδομάδα. Τα δελτία ελέγχου θα υποβάλλονται στον προϊστάμενο του Τμήματος  την 
αμέσως επόμενή ημέρα του ελέγχου το πρωί (έλεγχοι Δευτέρας την Τρίτη) και προ του 
ανοίγματος της Υπηρεσίας (από 08:00-09:00) και αφού ελεγχθούν και υπογραφούν ή 
χαρακτηρισθούν από τον προϊστάμενο, θα αναχωρεί ο Επιθεωρητής πάλι με το δεύτερο άτομο 
που θα συμμετέχει στην ελεγκτική διαδικασία για ελέγχους. 

Έτσι ένας Επιθεωρητής μπορεί σε μια εβδομάδα να πραγματοποιεί 30 και 40 ελέγχους 
αν οι επιχειρήσεις είναι μικρές και δεν παρουσιάζουν μεγάλη παραβατικότητα. Το 
πλεονέκτημα του σχεδιασμού αυτού είναι η προγραμματισμένη και σε μεγάλη ετοιμότητα 
καθημερινά παροχή υπηρεσιών ελέγχου εκ μέρους των Επιθεωρήσεων, η χωρίς άγχος 
επιτέλεση του καθήκοντος δεδομένου ότι, ο Επιθεωρητής ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα επί 
μια εβδομάδα θα έχει την ψυχολογία του ελεγκτή θα είναι απερίσπαστος από γραφειοκρατικό 
έργο, και ακόμα αν η Υπηρεσία έχει 5 ή 6 Επιθεωρητές η ελεγκτική του βάρδια θα είναι ανά 5 
ή 6 εβδομάδες, αφού κάθε εβδομάδα θα ασκεί τα καθήκοντα του ελεγκτή άλλος επιθεωρητής 
και έτσι θα έχει μεγάλη χρονική ευχέρεια να  τακτοποιήσει γραφειοκρατικά τους 
πραγματοποιηθέντες ελέγχους (εισηγήσεις για πρόστιμα, μηνύσεις κλπ.) 

Θα τριπλασιαστούν ή τετραπλασιαστούν οι έλεγχοι, και θα γίνει γνωστή η παρουσία 
μας σε όλους σχεδόν τους εργασιακούς χώρους, αναγκάζοντας τους εργοδότες να 
προσαρμοσθούν στη νομιμότητα. Θα εξυπηρετείται το 90% της ελεγκτικής δραστηριότητας το 
πρωί και θ’ αντιμετωπίζονται όταν χρειαστεί οι άλλες περιπτώσεις (απογεύματα, βράδια, 
Κυριακές, αργίες) όταν αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες της απασχόλησης ή υπάρχουν 
καταγγελίες. 

Γίνεται σαφές ότι η δυσκολία που έχουν οι Επιθεωρητές και είναι εύλογη να 
πραγματοποιούν ελέγχους μεσημέρι ή απόγευμα μετά από μία πιεστική και φορτισμένη 
υπηρεσιακά ημέρα θα αμβλυνθεί στο έπακρο. 

Θα ενεργοποιηθούν οι υπάλληλοι των Κεντρικών Υπηρεσιών αφού συμμετέχουν στα 
συνεργεία ελέγχου και λαμβάνουν αμοιβή και θα απαλλαγούν από τον τρέχοντα 
προγραμματισμό οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών οι οποίοι προβληματίζονται συνεχώς όταν, 
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έχουν καταγγελίες ή θέλουν να πιάσουν το στόχο(standard) που έχει θέσει η Κεντρική 
Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ποιους θα επιλέξουν για την αυτονόητη ελεγκτική δραστηριότητα, 
δεδομένου ότι η πολυσχιδή και κουραστική δραστηριότητα και η εναλλαγή διοικητικών και 
ελεγκτικών καθηκόντων λειτουργεί αρνητικά και για τον υπάλληλο και για το ΣΕΠΕ 
γενικότερα.  

Ήδη από αρκετά χρόνια έχουμε επισημάνει ότι τα Τμήματα του ΣΕΠΕ θα έπρεπε να 
έχουν δύο γραφεία, ένα εσωτερικών ελέγχων και μεσολάβησης και ένα εξωτερικών ελέγχων, 
στα οποία θα εναλλάσσονται οι Επιθεωρητές ή να δημιουργηθούν μονάδες ενδιάμεσου επιπέδου 
(Υποδιευθύνσεις) με 2 τμήματα. Αυτό επιδιώκεται ακροθιγώς και άτυπα με το προτεινόμενο 
πιλοτικό πρόγραμμα. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αντέχουν οι Υπηρεσίες να διαθέσουν περισσότερο από 
ένα Επιθεωρητή τα πρωινά γιατί κινδυνεύουν να κλείσουν. Αυτή την έννοια έχει η «κατ’ 
οικονομία» σύνθεση των συνεργείων με ένα Επιθεωρητή της Υπηρεσίας και ένα συμβασιούχο 
υπάλληλο ή ένα υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

                                                                                                                                                
 BΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

1. Μετατρέπεται το Σ.ΕΠ.Ε από γραφειοκρατικός κατά μεγάλο μέρος οργανισμός σε 
προεχόντως  ελεγκτικό μηχανισμό όπως στοχεύει ο νομοθέτης αφού όλες τις ημέρες 
της βδομάδας  θα υπάρχουν συνεργεία για επιτόπιους ελέγχους στους χώρους 
εργασίας. 

2. Απαλλάσσονται οι επιθεωρητές που θα ασκούν καθαρά ελεγκτικό έργο από διοικητικά 
και γραφειοκρατικά καθήκοντα καθ’ όλη την βδομάδα. 

3. Το διαδικαστικό και τυπικά γραφειοκρατικό μέρος της ελεγκτικής δράσης διαχέεται σε 
αρκετά επαρκές ή μεγάλο διάστημα (εισηγήσεις για πρόστιμα, μηνύσεις κ.τ.λ.) το 
οποίο κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων επιθεωρητών. 
Σημειώνουμε ότι σε υπηρεσίες που υπηρετούν 1,2,3 Επιθεωρητές η ποσότητα του 
ελεγκτικού έργου μπορεί να βγει και σε μια εβδομάδα του μήνα από ένα Επιθεωρητή ή 
δύο εναλλακτικά και επειδή υπάρχουν εσωτερικές ανάγκες στις Υπηρεσίες αυτές να 
περιορίζεται σε μια ή δυο εβδομάδες η βάρδια των Επιθεωρητών ή σε 2 ή 3 ημέρες 
εβδομαδιαίως. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο ασκών ελεγκτικά καθήκοντα  θ’ 
απαλλάσσεται παντελώς από διοικητικά καθήκοντα. 

4. Ομαλοποιείται και νοικοκυρεύεται η δουλειά μας και με ηρεμία αφού απερίσπαστος ο 
κάθε Επιθεωρητής θα αφοσιώνεται στο καθαρά ελεγκτικό του έργο την εβδομάδα 
εξωτερικής υπηρεσίας του. 

5. Θα υπάρχει σε ετοιμότητα συνεργείο το οποίο με ένα τηλεφώνημα αν παραστεί 
έκτακτη ανάγκη θα σπεύσει και θα πραγματοποιεί έλεγχο αν υπάρχουν καταγγελίες οι 
οποίες χρήζουν άμεσης και ταχείας αντιμετώπισης. 

6. Οι Επιθεωρητές και οι τοποθετημένοι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας θα 
κινούνται και θα δρουν ανθρώπινα και σε συνθήκες ικανοποιητικές αφού κατά την 
ημερήσια δραστηριότητα θα ρυθμίζουν οι ίδιοι το πρόγραμμα των ελέγχων με 
ανεξαρτησία έχοντας όλο το πρωινό στη διάθεση τους εκτός των εντολών που θα 
περνούν αν υπάρχουν καταγγελίες για διερεύνηση. 

7. Όπως προείπαμε το 90% του ελεγκτικού έργου θα αντιμετωπίζεται το πρωί και αν 
έχουμε καταγγελίες για περιοδικούς και προγραμματισμένους ελέγχους, εκτάκτως θα 
κινούμαστε (απογεύματα, βράδια, Κυριακές)  με εμβόλιμα συνεργεία από Επιθεωρητές 
που δεν θα είναι στη βάρδια της εβδομάδας. 

8. Προβλεπόμενη αύξηση ελέγχων από 100% έως 300%. Η παραγωγικότητα των 
Υπηρεσιών μας θα αυξήσει το κύρος μας, την αξιοπιστία μας, θα αλλάξει γενικά η 
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Υπηρεσιακή ζωή και θα έχουμε το δικαίωμα να διεκδικούμε καλύτερους οικονομικούς 
όρους από την ηγεσία μας. 

9. Θα πάψει ο διασυρμός και η δυσμενής κριτική από εργαζομένους,       
συνδικαλιστικούς φορείς, κόμματα ότι ολιγωρούμε, ότι δεν βρισκόμαστε κοντά στους 
εργαζόμενους ή δεν στηρίζουμε όπως πρέπει τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

               
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου των κεντρικών υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και του 

Υπουργείου μας. Έγγραφα με θέσεις ερμηνευτικές θα πρέπει να κοινοποιούνται  σε όλες 
τις περιφερειακές μονάδες για κοινή και ενιαία αντιμετώπιση ερωτημάτων ή 
προβλημάτων. 

2. Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών Διευθύνσεων με την αποστολή εγκυκλίων προς 
αυτές για τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους στα υποκείμενα Τμήματα επειδή παρότι από το 
Ν. 2639/98 και το Π.Δ. 136/99 προβλέπεται να ελέγχεται η δραστηριότητα των τμημάτων 
και ο ρόλος των Δ/νσεων να μην  είναι απλώς διεκπεραιωτικός  αλλά ουσιαστικός στην 
πράξη παρατηρείται  τάση αυτονόμησης και ανεξαρτητοποιήσεως των Τμημάτων 
Κοινωνικής Επιθεώρησης. Σημειώνουμε ότι για την αποφυγή αθέμιτων πράξεων από 
όργανα και την ύπαρξη διαφάνειας πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα αυστηρός έλεγχος στη 
διαδικασία επιβολής των διοικητικών ποινών από την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος 
μέχρι την πληρωμή του προστίμου  η τη βεβαίωση τους από τις οικίες ΔΟΥ. 

3.  Νομοθετικές παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας ειδικά σε θέματα κατάθεσης 
πινάκων προσωπικού, προγραμμάτων εργασίας, αδειών προσωπικού, θεώρησης 
πιστοποιητικών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.  Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες μας 
μπορούν να ασκηθούν από τα ΚΕΠ (π.χ. θεώρηση πιστοποιητικών) με νομοθετική 
παρέμβαση της Διοικήσεως.  

4. Συνεργασία και στήριξη των εισηγήσεων και αποφάσεων των περιφερειακών Δ/νσεων για 
εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων από τμήμα σε τμήμα της αυτής Δ/νσης όταν οι 
ανάγκες το επιβάλουν.  

5. Κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών για υλικά γραφείου και είδη εξοπλισμού  δεδομένου 
ότι με το ήδη ισχύον καθεστώς να διαβιβάζονται οι καταστάσεις και τα προγράμματα 
εργασίας με φαξ (εγκύκλιος Ν. 2874/2000) οι δαπάνες για υλικά (χαρτί, μελάνι φαξ, 
συντήρηση ή  επισκευή  μηχανημάτων) είναι με μεγάλη οικονομία πολύ μεγαλύτερες 
αυτών που εγκρίνονται κατ’ έτος πράγμα απαράδεκτο γι υπηρεσίες αιχμής. 

6. Πλήρης ενεργοποίηση των υπαλλήλων των κεντρικών υπηρεσιών ΣΕΠΕ και υπουργείου 
μας σε συνεργεία ελέγχου λόγω και της καταβολής σ’ αυτούς υπερωριακής αμοιβής και 
λόγω ανάγκης υλοποίησης  των προγραμματικών ελεγκτικών στόχων του ΣΕΠΕ σε εποχές 
όπου το υπηρετούν υπαλληλικό δυναμικό συρρικνώνεται λόγω συνταξιοδότησης παλαιών 
υπαλλήλων  και των υπαρχόντων προβλημάτων στην αγορά εργασίας και στις 
επιχειρήσεις.     
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EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

  
Αθήνα, 4.1.10 
Αρ.Πρωτ.:  3 

 
 
 

         
Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8    
Tαχ. Kώδικας: 101 10   ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:  
Fax:  2103748790 
Tηλ.: 2103748880 & 81 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 

1.Όλες τις Δ/νσεις Κοινωνικής 
Επιθεώρησης και ΚΕΠΕΚ    
Στις έδρες τους (με την παράκληση να 
ενημερώσουν τα Τμήματα αρμοδιότητάς 
τους, άμεσα) 
 2. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου 
Εργασίας (ΟΣΥΠΕ) 
Πειραίως 40 - 10182 
3. Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου 
Εργασίας 
Πειραιώς 40 -10182 Αθήνα 
4. Σύλλογος Τεχνικών και Υγειονομικών
Επιθεωρητών Εργασίας 
5. Σύλλογος Επιθεωρητών Εργασίας 
Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας- 
Ηπείρου 
Φράγκων 14 – 54012 Θεσσαλονίκη 

 

 
ΘΕΜΑ : « Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου » 

Σχετ : Το υπ΄αριθ. 24687/24.11.2009 έγγραφό μας  

 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, καλείστε όπως συμπληρώσετε ατομικά το παρόν 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί μέρος ερευνητικής αποτίμησης της υφιστάμενης 
κατάστασης των παρεχομένων υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. , μέσα από τις αντιλήψεις των 
Υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογικό εργαλείο 
στα πλαίσια της ανασύστασης του Σ.ΕΠ.Ε.  
 
Στόχος της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των παραγόντων που συντελούν στην 
αποτελεσματική λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε., όπως προκύπτουν από τις αντιλήψεις των 
υπαλλήλων για το ρόλο τους, τις ενέργειες του άμεσα προϊσταμένου, την ικανοποίηση από το 
εργασιακό περιβάλλον και τις αλλαγές που θα ενισχύσουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε.   
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και τα στοιχεία που θα 
συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Έχει σχεδιασθεί 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συμπλήρωσή του να γίνεται σε 15 λεπτά περίπου. 
 



Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η δική σας συμβολή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για τον κάθε εργαζόμενο και η 
υποβολή του μπορεί να γίνει  με ατομική ευθύνη μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ariskontos@ypakp.gr ή στο fax 210-3748790 (μόνο για όσες υπηρεσίες δε διαθέτουν 
ηλεκτρονική διεύθυνση), το αργότερο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2010. Ευνόητο είναι ότι στην 
περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής του ερωτηματολογίου, θα πρέπει μετά το τσεκάρισμα 
των απαντήσεων να γίνει αποθήκευση του αρχείου πριν το κλείσιμό του, ώστε να μη χαθούν οι 
αλλαγές. 
 
Υπεύθυνοι της έρευνας είναι οι κ.κ. Άρης Κοντός και Πανωραία Ντάτη. Για τυχόν 
διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Πανωραία Ντάτη στο 
τηλέφωνο 210-2484210 από 9:00-11:00 πμ.  
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 

1. Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Έστω και μία αναπάντητη ερώτηση, 
κάνει το ερωτηματολόγιο ακατάλληλο για επεξεργασία 

2. Οι γρήγορες και αυθόρμητες απαντήσεις είναι οι καλύτερες 
3. Δώστε εντελώς προσωπικές απαντήσεις 
4. Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας σε καθεμία από τις παρακάτω 

προτάσεις, πατώντας ή σημειώνοντας με χ το αντίστοιχο κουτί. 
 
 
 

Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας να βοηθήσετε στην παρούσα έρευνα 

 
 
 

        Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                              Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1) Το Τμήμα ή/και η Διεύθυνση του Σ.ΕΠ.Ε που εργάζομαι χαρακτηρίζεται από: 
 

 Διαφωνώ 
απόλυτα

Ούτε διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ 
απόλυταΔιαφωνώ Συμφωνώ  

   

1. Ένα καλό εργασιακό κλίμα      

2. Ξεκάθαρους στόχους από τον άμεσα 
Προϊστάμενο      

3. Ατομική ευθύνη του καθενός για την 
προσωπική του απόδοση      

4. Την ύπαρξη Διαδικασιών που 
εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία      

5. Την ύπαρξη Διαδικασιών που 
βοηθούν τους υπαλλήλους να 
ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους 

     

6. Τήρηση Διαδικασιών      

7. Ξεκάθαρη περιγραφή θέσεων 
εργασίας      

8. Ξεκάθαρες σχέσεις ιεραρχίας      

9. Αποτελεσματικότητα      

10. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για 
τους υπαλλήλους      

11.Υποστήριξη από τον άμεσα 
προϊστάμενο      

12. Ενδιαφέροντα καθήκοντα, που με 
παρακινούν για μεγαλύτερη απόδοση      

13. Οργάνωση      

14. Μηχανισμό ελέγχου & αξιολόγησης      

15. Ευκαιρίες να αναδεικνύονται οι 
ικανότητές μου      

16. Καταμερισμό καθηκόντων και 
εργασιών στον κάθε υπάλληλο, 
σύμφωνα με τους στόχους του Σ.ΕΠ.Ε. 
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17. Προγραμματισμό στην ελεγκτική 
δράση      

 
2) Πραγματοποιούνται επίσημες ή ανεπίσημες συναντήσεις μεταξύ του προσωπικού  
για να συζητηθεί η πρόοδος, τα προβλήματα ή άλλα οργανωτικά ζητήματα;  
 

     Ναι                          Όχι  
 
3) Πως θα χαρακτηρίζατε το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η Υπηρεσία που εργάζεστε  

Απλό Σχετικά Απλό Σχετικά Πολύπλοκο Πολύπλοκο 

    

Στατικό Σχετικά Στατικό Σχετικά Δυναμικό Δυναμικό (*) 

    

(*) ικανότητα προσαρμογής στις εξωτερικές αλλαγές 

 

 Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Ευκαιρίες στον 
εργασιακό τομέα (**)     

(**) πχ. Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, επιμόρφωσης, κλπ. 

 
Β. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΡΟΛΟΥ 
 
1) Σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών, το σύνολο των Επιθεωρητών του Τμήματος, ή/και της 
Διεύθυνσης, στην οποία ανήκετε  (καταγράψτε τη συνολική εικόνα και όχι την ατομική): 
 

 Διαφωνώ 
απόλυτα

Ούτε διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ 
απόλυταΔιαφωνώ Συμφωνώ  

   

1. Ανταποκρίνεται άμεσα στις καταγγελίες 
είτε προφορικές είτε γραπτές      

2. Παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση στον 
πολίτη για εργατικά ζητήματα      

3. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις 
συγκρούσεις σχετικά με τα καθήκοντα 
εργασίας 

     

4. Εξετάζει το κάθε εργατικό ζήτημα σε 
συνεργασία με τον άμεσα προϊστάμενο 
για να βρεθεί μια κοινή αποδεκτή λύση 

     

5. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση εργατικών ζητημάτων      

6. Διατηρεί την ψυχραιμία του σε 
καταστάσεις έντασης      
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7. Παραμένει επικεντρωμένο στους 
στόχους που έχουν τεθεί από την 
Υπηρεσία 

     

8. Έχει μία ξεκάθαρη εικόνα της 
αποστολής του Σ.ΕΠ.Ε.      

9. Έχει ξεκάθαρο ρόλο και αρμοδιότητες      

10. Γνωρίζει καλά το ρόλο και τα 
καθήκοντά του      

11. Του παρέχεται η κατάλληλη 
εκπαίδευση για την εκτέλεση των 
καθηκόντων 

     

12. Έχει τις πληροφορίες και τα μέσα που 
χρειάζεται για να κάνει σωστά τη δουλειά 
του 

     

13. Είναι αφοσιωμένο στο έργο που 
ασκεί      

14. Παρακάμπτει κάποιες διαδικασίες 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία και η 
αμεσότητα 

     

 

 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
 
1) Σημειώστε τον τρόπο που ενεργεί ο άμεσα προϊστάμενός σας (όχι για το πώς θα θέλατε να 
ενεργεί) : 

 Διαφωνώ 
απόλυτα

Ούτε διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ 
απόλυταΔιαφωνώ Συμφωνώ  

   

1. Ενδιαφέρεται για το αν έχω ότι 
χρειάζομαι για να κάνω σωστά τη δουλειά 
μου 

     

2. Διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
έχουν ξεκάθαρη γνώση για τους στόχους 
του Σ.ΕΠ.Ε. 

     

3. Μεταβιβάζει στους υφιστάμενους 
καθήκοντα και αρμοδιότητες που θα τους 
δώσουν ευκαιρίες για προσωπική 
ανάπτυξη και εξέλιξη 

     

4. Ενδυναμώνει και ενεργοποιεί την 
ομάδα , καλλιεργώντας ένα κλίμα 
παρακίνησης 

     

5. Ενισχύει τη δημιουργία ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο ένας 
μαθαίνει από τον άλλο 

     

6. Ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους 
να βελτιώνουν τον τρόπο που 
διεκπεραιώνουν την καθημερινή εργασία 
τους 

     

7. Ενθαρρύνει όσον αφορά την ανάληψη 
πρωτοβουλιών κατά την εκτέλεση ενός 
συγκεκριμένου καθήκοντος εργασίας 
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8. Έχουν αναπτυχθεί από τον άμεσα 
προϊστάμενό μου συντονισμένες ενέργειες 
δράσης για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών 

     

9. Παρακολουθεί και αξιολογεί την 
ελεγκτική και συμβουλευτική μου δράση      

 
2) Πως θα αξιολογούσατε το γενικό επίπεδο διοικητικών ικανοτήτων του άμεσα προϊσταμένου 
σας ;  

 
     Ανεπαρκές       Μέτριο       Καλό        Εξαιρετικό  

 
Δ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1) Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις : 

 Διαφωνώ 
απόλυτα

Ούτε διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ 
απόλυταΔιαφωνώ Συμφωνώ  

   

1. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ 
ικανοποιημένος/η με τη δουλειά μου      

2. Οι περισσότεροι συνάδελφοι 
είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά 
τους  

     

3. Οι συνάδελφοί μου είναι 
συνεργάσιμοι      

4. Είμαι ικανοποιημένος σε σχέση 
με τις εγκαταστάσεις και το 
περιβάλλον εργασίας  

     

 
2) Σε γενικές γραμμές πως θα χαρακτηρίζατε το Σ.ΕΠ.Ε. ; 

 Διαφωνώ 
απόλυτα

Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα

  

   

1. Ανθρωποκεντρικό ( με έμφαση 
στον πολίτη)      

2. Γραφειοκρατικό      

 
Ε. ΑΛΛΑΓΕΣ 
1) Καταγράψτε σε ποιο βαθμό οι παρακάτω προτάσεις μπορούν να ενισχύσουν το έργο του 
Σ.ΕΠ.Ε.  
 Διαφωνώ 

απόλυτα
Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα
  

   

1. Εισαγωγή τεχνολογίας- 
μηχανογράφηση      

2. Αναδιάρθρωση & τυποποίηση 
διαδικασιών λειτουργίας      
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3. Σαφήνεια σε ρόλους και 
καθήκοντα      

4. Η ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες       

5. Ανακατανομή της κατά τόπο 
αρμοδιότητος      

6. Εσωτερικές αλλαγές 
(μετακινήσεις, μεταθέσεις)      

7. Στελέχωση Γραμματειακής-
Διοικητικής Υποστήριξης      

8. Στελέχωση με Επιθεωρητές 
Εργασίας      

 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παρακαλούμε σημειώστε με Χ τα ακόλουθα: 

 
 
1. Φύλο :    Άνδρας   Γυναίκα 
 
 
2. Ηλικία :     18-30 ετών   31-40 ετών   41-50 ετών  
 
  51-60 ετών     61- 70 ετών 
 
 
3. Μορφωτικό επίπεδο :       Απόφοιτος Λυκείου  ΤΕΙ  ΑΕΙ 
 
   Μεταπτυχιακό     Διδακτορικό 
 
 
4. Χρόνια προϋπηρεσίας στο Σ.ΕΠ.Ε :   1-5 έτη   5-15 έτη   15 και άνω 
 
5. Προσδιορίστε τη θέση σας :  
 

 Κοινωνικός Επιθεωρητής Εργασίας  
 

  Τεχνικός -Υγειονομικός Επιθεωρητής Εργασίας 
 

  Προϊστάμενος  Τμήματος  
       

  Διευθυντής/ντρια  
 

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας   
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