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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

Αριθμός πρακτικού 10/2010 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνεδρίασε για 

δέκατη 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 Λαμπουσάκη Σοφία, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

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

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

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

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

11. κ.Ζωητός Νικόλαος, Νομικός Σύμβουλος ΠΟΞ 

12. κα Αγγελοπούλου Όλγα, Επιστημονική Συνεργάτις της ΟΚΕ. 

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

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

Αθηνών 

15. κ.Δημητρακάκης Αθανάσιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Όρων  Εργασίας 

16. κα Τσιώλη Βασιλική, Προϊσταμένη τμήματος ατομικής σύμβασης εργασίας, Δ/νση όρων 

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

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

19. κ.Καρύδης Ανδρέας, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού 
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20. κα Πλατανάκη Μαρίνα, Υπάλληλος Τμήματος της Δ/νσης Απασχόλησης 

21. κα Πάλλα Ιωάννα, Ειδική επιστήμονας του Υπουργείου Εργασίας 

22. κα Γαλανοπούλου Έλσα, Αναπληρώτρια Γενική Δ/ντρια Συνθηκών Εργασίας 

23. κ. Αντώνης Χριστοδούλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας 

24. κ. Τρύφων Γκινάλας, Προϊστάμενος Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας 

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

26. κα Τσακνιά Γιάννα, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας 

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

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

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

Εργασίας 

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

31. κ. Παπαγιαννόπουλος Σπύρος, Νομικόε Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας 

32. κ.Ζέρβας Γεώργιος, Σύμβουλος Υπουργού, ΣΕΠΕ 

33. κ.Τάσσης  Χρύσανθος, Σύμβουλος Υπουργού, ΓΓΚΑ 

34. κ.Κουτσουρέλης Κωσταντίνος, Σύμβουλος Υπουργού 

35. κ.Κωτσόπουλος Θάνος, Σύμβουλος Υπουργού 

36. 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. Είχαμε σημειώσει ότι σήμερα θα τελειώσει η παρουσίαση των θέσεων των 

Υπηρεσιών και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την αδήλωτη εργασία και το ΣΕΠΕ. Στο 

επόμενο στάδιο, είπαμε ότι θα συγκροτηθεί μία ολιγομελής επιτροπή που θα επεξεργαστεί όλο 

το υλικό, το οποίο προέκυψε από τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής. Παρακαλώ, ο λόγος 

στην κα Αγγελοπούλου, εκπρόσωπο της ΟΚΕ. 

 

Όλγα Αγγελοπούλου (ΟΚΕ) 

Όσον αφορά στην αδήλωτη εργασία, αν και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

που εντοπίζονται στο πεδίο της αγοράς εργασίας, υπάρχει ωστόσο και κάτι θετικό: το γεγονός 

ότι υπάρχουν μέτρα επίλυσης του προβλήματος επί των οποίων οι κοινωνικοί εταίροι 

συμφωνούν. Αυτό έχει φανεί και στο πλαίσιο της δουλειάς που έχει γίνει εντός της ΟΚΕ, με 

αφορμή προηγούμενα νομοσχέδια για το ΣΕΠΕ, αλλά γίνεται εύκολα αντιληπτό και μέσα από 

την μελέτη των εμπεριστατωμένων εισηγήσεων της κας Κορφιάτη και της κας Γαλανοπούλου, 
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όπου διαπιστώνεται ότι προτείνονται πολλά μέτρα στα οποία υφίσταται συναίνεση πχ. 

κωδικοποίηση νομοθεσίας, δημιουργία βάσης δεδομένων, ενίσχυση συμφιλιωτικού ρόλου ΣΕΠΕ, 

βελτίωση υποδομών ΣΕΠΕ κλπ.  

Ο κ. Γενικός Γραμματέας στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε επισημάνει ότι θα πρέπει να 

περάσει το μήνυμα στην αγορά εργασίας ότι «η νομιμότητα συμφέρει». Θα ήθελα να 

προσθέσω, ότι αναγκαία προϋπόθεση για την τήρηση της νομιμότητας είναι οι εργοδότες και οι 

εργαζόμενοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι είναι νόμιμο. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς 

αυτή τη κατεύθυνση θα ήταν η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, η οποία θα 

αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2009, είχα καταθέσει 

την πρόσφατη Γνώμη της ΟΚΕ για την ανασύσταση του ΣΕΠΕ, την οποία σας έστειλα και σε 

ηλεκτρονική μορφή. Στη Γνώμη αυτή καταγράφονται αναλυτικά οι θέσεις της ΟΚΕ για την 

αναμόρφωση του ΣΕΠΕ. 

 

Γιάννα Τσακνιά (Πρόεδρος Ομοσπονδίας των Συλλόγων του Υπουργείου Εργασίας) 

κ.πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει συνοπτικά τις θέσεις μας για τη 

βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της  Επιθεώρησης Εργασίας, ο ρόλος της 

οποίας είναι  ενημερωτικός, συμβουλευτικός, συμφιλιωτικός, ελεγκτικός και διωκτικός.  Για την 

ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη λοιπόν παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε εργαζομένους και 

εργοδότες, προτείνουμε  σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. τα παρακάτω: 

1. Διατήρηση της σημερινής μορφή του Σ.ΕΠ.Ε., Ειδική Γραμματεία που υπάγεται απευθείας στον 

Υπουργό Εργασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απαραίτητη στενή συνεργασία 

με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας  και  παράλληλα  η επιχειρησιακή ευελιξία των 

υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και ο χαρακτήρας του ως Σώμα.   

2. Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Σ.ΕΠ.Ε. συνεπάγεται και αντίστοιχες αλλαγές στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσής 

Κεντρικής Υπηρεσίας και Σ.ΕΠ.Ε. και τον καθορισμό της μέσα από σύγχρονες, ευέλικτες και μη 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Για αυτό το λόγο, προτείνεται η επανασύσταση της Διεύθυνσης Ε1 του Υπουργείου Εργασίας με 

αντικείμενο την ενημέρωση και τη διαχείριση μιας Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων - Τράπεζας 

Πληροφοριών η οποία θα περιέχει το σύνολο των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας και τις 

θέσεις που διαχρονικά έχει λάβει το Υπουργείο μας πάνω σε αυτές. Το υλικό αυτό θα είναι 

διαθέσιμο στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά και σε πολίτες, 

εργαζόμενους και εργοδότες. Έτσι κερδίζουμε εργατοώρες στην πληροφόρηση του κοινού και 

πετυχαίνουμε  την ομοιόμορφη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Σε αυτή τη Διεύθυνση 

προτείνουμε να ενταχθεί και το Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη καθώς και ο τετραψήφιος 
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τηλεφωνικός αριθμός πληροφόρησης. Αυτή η υπηρεσία θα είναι κάθετα μηχανογραφημένη με 

τις υπηρεσίες τις Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από τους πολίτες (π.χ. καταστάσεις προσωπικού) στις 

Επιθεωρήσεις Εργασίας, αλλά και καλύτερη οργάνωση της εσωτερικής εργασίας με την 

λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

4. Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευόμενων προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης σε θέματα 

Επιθεώρησης Εργασίας για όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου που να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Παράλληλα καθιέρωση επιμόρφωσης για 

γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαμεσολάβηση και τη συμβουλευτική. 

5. Άμεση σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη  Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., όπως 

προβλέπεται από τον ιδρυτικό Νόμο του Σ.ΕΠ.Ε., με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και 

συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων. 

6. Βελτίωση της διαδικασίας επιβολής προστίμων, ιδίως σε καθορισμό χρονικού προσδιορισμού 

μεταξύ διαπίστωσης της παράβασης και της επιβολής της κύρωσης, μέσα από τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. 

7. Ενίσχυση του διαμεσολαβητικού και συμφιλιωτικού ρόλου του Σ.ΕΠ.Ε. με αναβάθμιση της 

διαδικασίας της εργατικής διαφοράς. Για το λόγο αυτό προτείνουμε  την καθιέρωση της 

υποχρεωτικής παρουσίας του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Επίσης προτείνουμε 

την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα εργατικών διαφορών.   

8. Σημαντικό μέρος των προβλημάτων  του Σ.ΕΠ.Ε. οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη 

προσωπικού. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι απλώς η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων αλλά η 

κάλυψή τους και με το κατάλληλο προσωπικό. Για Επιθεωρητές Εργασίας, χρειαζόμαστε 

πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ,  με αρκετά χρόνια υπηρεσίας μπροστά τους, και σε περίπτωση 

μετάταξης από άλλες υπηρεσίες, μόνο δημοσίους υπαλλήλους, καθώς έτσι προβλέπεται από την 

81 ΔΣΕ και το Ν.2639/98.   

Έτσι, όσον αφορά  την κάλυψη θέσεων με μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δόκιμη η 

μετάταξη υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ιδιωτικού δικαίου καθώς δεν μπορούν να γίνουν 

Επιθεωρητές Εργασίας. 

Τέλος, όσον αφορά την κάλυψη θέσεων γραμματειακής υποστήριξης με διαδικασία μετατάξεων, 

προτείνουμε να είναι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού και να υπάρξει η απαραίτητη νομοθετική 

ρύθμιση για την σταδιακή  ένταξη τους στις 188 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Γραμματειακής 

Υποστήριξης οι οποίες προβλέπονται για τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε.  

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε την προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. 

με νέο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ. Μεγάλο μέρος του προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας 

βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση και απαιτούνται, εντός τριετίας, προσλήψεις 600 ατόμων. 
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Προτείνουμε λοιπόν την εξαίρεση από το «πάγωμα» των προσλήψεων όπως έγινε με το 

Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

 

9. Σύσταση επιτροπής για μελέτη αναμόρφωσης και αναδιοργάνωσης του Σ.ΕΠ.Ε. και τροποποίηση 

του Π.Δ. 136/99 με χωροταξική ανακατανομή των επιθεωρήσεων εργασίας και ανακατανομή του 

υπάρχοντος προσωπικού όπου αυτό απαιτείται και σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 

υπηρεσίας για την κατανομή του εργατικού δυναμικού της χώρας. Στο λεκανοπέδιο Αττικής η 

χωροταξική ανακατανομή επιβάλλεται, όπως επίσης και στις μεγάλες Νομαρχίες της χώρας. 

 

10. Αύξηση του προϋπολογισμού που προβλέπεται για την εφαρμογή και τον έλεγχο της Εργατικής 

Νομοθεσίας το ποσό του οποίου είναι δυσανάλογο με το έργο που επιτελείται. Το ποσό που 

προβλέπεται στον Προϋπολογισμό 2010 (28.860.000€) δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο 

των Επιθεωρήσεων Εργασίας. 

 

11. Καθιέρωση διαδικασιών διασύνδεσης και διασταύρωσης στοιχείων με άλλες υπηρεσίες για την 

υποβοήθηση του ελέγχου, όπως με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ κ.α.  

Η λειτουργία  των μικτών συνεργείων ελέγχου ήδη προβλέπεται από τον Ν.3655/08. Πρέπει 

όμως να λαμβάνεται  υπόψη το μέγεθος και η φύση της εργασίας της ελεγχόμενης επιχείρησης 

και παράλληλα να καθιερωθεί με τέτοιο τρόπο η διαδικασία των μικτών ελέγχων ώστε να μην 

πραγματοποιούνται έλεγχοι από υπηρεσίες που ελέγχουν το ίδιο αντικείμενο (επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων) και να μην είναι δυσλειτουργική η συγκρότηση και η λειτουργία τους. 

 

Ελισάβετ Γαλανοπούλου (Αναπληρώτρια Γεν. Δ/ντρια Συνθηκών Εργασίας) 

Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να εκφράσω την άποψη της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και 

Υγιεινής της  Εργασίας, όσον αφορά στη συνεργασία της Υπηρεσίας μας με το ΣΕΠΕ, δεδομένου 

ότι πρόκειται για δύο διακριτές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν κοινούς στόχους και αποτελούν τις 

δύο βασικές κυβερνητικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. 

Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει στενή σχέση και συντονισμένη συνεργασία της Γενικής 

Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας με το ΣΕΠΕ, για την από κοινού δράση, με απώτερο 

σκοπό τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων 

και των επαγγελματικών ασθενειών και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας στους 

χώρους εργασίας. Με τη συνεργασία αυτή, θα επιτευχθεί η υλοποίηση των στόχων του Εθνικού 

Προγράμματος για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, όπως προκύπτει από τις εθνικές 

ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και από τις επιλογές της Κοινοτικής Στρατηγικής 2007-2012. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο θα σχεδιαστεί από την Υπηρεσία μας και από το ΣΕΠΕ. 

Έχουμε συνεννοηθεί σχετικώς με τον Ειδικό Γραμματέα, τον κ.Χάλαρη. Αυτή η συνεργασία 

πρέπει να εξασφαλιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν χρειαστούν συγκεκριμένες 

νομοθετικές διατάξεις.   
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Χαραλαμπία Γαλανοπούλου (ΣΕΠΕ) 

Ανακοίνωσε ο κ.Υπουργός στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι -λόγω της δυσχερούς οικονομικής 

κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας- δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν αμέσως 

προσλήψεις στο ΣΕΠΕ. Επομένως οι προτάσεις μας πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Δεδομένης της 

έλλειψης προσωπικού λοιπόν, αν δεν υπάρξει μηχανοργάνωση, δεν θα μπορέσουμε να 

βελτιώσουμε τα πράγματα. Άρα πρέπει να εξοικονομήσουμε κονδύλια τουλάχιστον για τη 

μηχανοργάνωση, η οποία θα απελευθερώσει τόσο το ΣΕΠΕ από την ενασχόληση με 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ενδυνάμωσης του ελεγκτικού 

του ρόλου, αλλά πάνω από όλα θα βελτιώσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες. 

Στο πνεύμα της απλοποίησης των διαδικασιών, πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο έντυπο 

δήλωσης του προσωπικού, για όλες τις μορφές απασχόλησης.  

Ενισχύοντας τη θέση της κας Τσακνιά, η οποία έθιξε το ζήτημα της ανάγκης πρόσληψης 

προσωπικού, σημειώνω ότι από το 2004 έως σήμερα έχουν γίνει 59 προσλήψεις και 139 

αποχωρίσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό νούμερο για το πόσο φτωχό 

είναι το ΣΕΠΕ σε ανθρώπινο δυναμικό.  

 

Ανδρέας Καρύδης (Δ/νση Οικονομικού)  

Πέρα από τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται να ληφθούν για την βελτίωση του ΣΕΠΕ στο θεσμικό 

πλαίσιο, θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω στο οικονομικό ζήτημα. Οι οικονομικοί πόροι αποτελούν 

τη κινητήριο δύναμη λειτουργίας κάθε οργανισμού. Όπως ανέφερε η κα Τσακνιά, το ποσό που 

προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2010 για τη χρηματοδότηση του ΣΕΠΕ, είναι μόλις 

28.860.000€. Αυτό το χρηματικό ποσό δεν επαρκεί για να δώσει την ευχέρεια στο ΣΕΠΕ να 

πραγματοποιήσει το έργο του, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ελεγκτικό του ρόλο. 

Αναφέρομαι ιδιαιτέρως στους ελέγχους που πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες, εκτός 

κανονικού ωραρίου εργασίας. Το ΣΕΠΕ δεν πρέπει να αποτελεί μια γραφειοκρατική Υπηρεσία, 

στην οποία απευθύνεται ο κάθε πολίτης προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τα εργασιακά 

θέματα, αλλά όπως ορίζεται και στον ιδρυτικό του νόμο, η βασική του αρμοδιότητα είναι η 

πραγματοποίηση ελέγχων, καθ’ όλο το 24ωρο. Το ποσό το οποίο είχε εγκριθεί πέρυσι για 

υπερωριακή απασχόληση και απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις αργίες ήταν 2.400.000€. Το 

αντίστοιχο ποσό φέτος είναι 1.980.000. Πρόκειται για μία μείωση της τάξεως του 18,5%. Αυτό 

στην πράξη συνεπάγεται την μείωση των επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι επιβαρύνουν τον 

προϋπολογισμό. Πέραν από το κόστος για την αμοιβή εργασίας, υπάρχουν επιπλέον δαπάνες, 

όπως είναι η αγορά καυσίμων, η χρήση μεταφορικών μέσων, η ηλεκτρική ενέργεια, τα 

τηλεφωνικά τέλη κλπ. που και αυτές έχουν μειωθεί σημαντικά στον προϋπολογισμό του 2010. 
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Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στηρίζεται ζεί και αναπνέει με τριμερή χρηματοδότηση. Σημαντικότεροι πόροι 

εσόδων του είναι οι εισφορές εργοδότη και οι εισφορές εργαζομένου τις οποίες ο εργοδότης 

παρακρατεί και αποδίδει. Δεν υπάρχουν άλλοι πόροι εσόδων. Επομένως εφόσον δεν υπάρχει η εισροή 

εσόδων προερχόμενη από αδήλωτη εργασία, τότε τα έσοδα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υπολείπονται από 

τα προσδοκώμενα, τότε το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. γίνεται προβληματικό και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση 

να εκτελέσει την κοινωνική του αποστολή, που άπτεται των κοινωνικών παροχών (συντάξεις, 

επιδόματα ασθενείας, νοσοκομειακή περίθαλψη  κ.λ.π.). 

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην διόγκωση εισφοροδιαφυγής από την αδήλωτη 

εργασία και στην εισφοροαποφυγή από την μη καταβολή των εισφορών, που ο εργοδότης έχει 

παρακρατήσει τις εργατικές εισφορές και δεν τις έχει αποδώσει αθροιστικά με τις δικές του εισφορές.  

Δηλαδή υπεξαιρεί εισφορές με ότι όφελος συνεπάγεται για την επιχείρηση με συνέπεια να εντείνεται ο 

αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των συνεπών επιχειρήσεων, διότι τις εισφορές που δεν αποδίδει τις 

χρησιμοποιεί και τις εκμεταλλεύεται σαν κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας του για ίδιον όφελος.  

Στην προηγούμενη εισήγησή μου, για την αδήλωτη εργασία είχα καταθέσει προτάσεις τις οποίες δεν 

θα επαναλάβω σήμερα αλλά συμπληρωματικά θα ήθελα να επισημάνω μερικές προτάσεις ακόμη. 

1. Στο πλαίσιοo του υγιούς ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας εισηγούμεθα για τους εργοδότες 

που για μία οικονομική περίοδο, εφόσον έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις Αναλυτικές Περιοδικές 

Δηλώσεις, έχουν καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν υπάρχει καταγγελία εις βάρος τους, τότε 

για την επόμενη Α.Π.Δ., που θα υποβάλλει εκπρόθεσμα ή καταβάλλει εισφορές εκπρόθεσμα να μην 

επιβαρύνεται με πρόστιμο. 

2. Πραγματοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας από τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης που θα 

αποσκοπεί στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης των απασχολουμένων αλλά και των 

εργοδοτών. 

3. Καθιέρωση σταθερού πλαισίου συνεργασίας αρμοδίων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ. Το μέτρο αποσκοπεί στον εντοπισμό μεγάλου αριθμού απασχολουμένων, οι οποίοι 

επιδοτούνται λόγω ανεργίας και δεν ασφαλίζονται. 

4. Αλλαγή τρόπου είσπραξης και δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων των συνεισπραττόμενων ή 

εισπραττομένων εισφορών φορέων και κλάδων λογαριασμών κοινωνικής ασφάλισης (Ο.Ε.Κ., 

Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε., λογαριασμοί ανεργίας, κ.λ.π.) μέσω εναλλακτικών τρόπων είσπραξης (π.χ. μέσω 

δήλωσης του εργοδότη στην εφορία που ανήκει ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών). 

5. Έχει προταθεί διάταξη για την επιβολή αυτοτελούς προστίμου στον εργοδότη για κάθε αδήλωτο 

ανασφάλιστο εργαζόμενο, ο οποίος βρίσκεται στην επιχείρηση κατά τον επιτόπιο έλεγχο και δεν είναι 

καταχωρημένος στο Ειδικό Βιβλίο.  

6. Η επίσκεψη και η παρουσία των ελεγκτικών οργάνων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έχει ιδιαίτερη 

σπουδαιότητα, διότι μέσω αυτής αφενός μεν πραγματοποιεί καταγραφή και εξακρίβωση των 

στοιχείων απασχόλησης προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τον ουσιαστικό έλεγχο, αλλά κυρίως 
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προάγεται η ασφαλιστική συνείδηση, όπως προείπα εκ μέρους των εργοδοτών και των 

απασχολουμένων. 

Στην πράξη συμβαίνει κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο υπεύθυνος εργοδότης να αρνείται ή να μην 

συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις, του άρθρου 26 του Ν. 

1846/1951 με συνέπεια ο έλεγχος να μην είναι ευχερής και αποτελεσματικός κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει μετά από αιτιολογημένη απόφαση και σχετική εισήγηση, 

να επιβληθεί εις βάρος του εργοδότη, διοικητική κύρωση συνεκτιμώντας την σοβαρότητα της 

παράβασης. 

       
Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας) 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με μία σκέψη που υπάρχει στο Υπουργείο μας, για την 

αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Η αρχική ιδέα αντλείται από το Γαλλικό Δίκαιο και 

προσπαθούμε να δούμε πώς θα μεταφερθεί στα δικά μας δεδομένα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον γαλλικό εργατικό κώδικα, οι απασχολούμενοι οικιακοί 

βοηθοί (οικόσιτο προσωπικό), έχουν τη δυνατότητα να πληρώνονται με μία συγκεκριμένη 

διαδικασία, μέσω της «Επιταγής Απασχόλησης-Παροχής Υπηρεσιών». Βέβαια στην Γαλλία έχει 

θεσμοθετηθεί ένας ολόκληρος οργανισμός, ο οποίος φέρει την ευθύνη διακίνησης αυτών των 

επιταγών. Αυτές οι επιταγές δεν διαφέρουν και πολύ από τις κοινές τραπεζικές επιταγές. Βάσει 

της δικής μας φιλοσοφίας, η επιταγή αυτή θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός διπλότυπου ή 

τριπλότυπου σώματος επιταγής, το οποίο θα τυπώνεται υπό τη μέριμνα του Υπουργείου 

Εργασίας, και θα διατίθεται είτε από τις τράπεζες είτε από τα καταστήματα των Φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης, και πάνω στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης, 

το ποσό (30€, 60€, 100€ κοκ) κ.α. Ο εργοδότης θα πληρώνει τον εργαζόμενο, όχι με μετρητά, 

αλλά με την Επιταγή Απασχόλησης-Παροχής Υπηρεσιών, η οποία θα περιέχει την αμοιβή του 

εργαζόμενου και τις ασφαλιστικές εισφορές τόσο του εργαζόμενου όσο και του εργοδότη. Στη 

συνέχεια, ο εργαζόμενος θα καταθέτει την επιταγή στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο 

υπάγεται και θα εισπράττει το ποσό που του αναλογεί ως αμοιβή για την εργασία που έχει 

παράσχει, ενώ παράλληλα ο ασφαλιστικός φορέας θα παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές του 

εργαζόμενου και του εργοδότη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξουμε 

την θέσπιση ενός κινήτρου για τον εργοδότη, βασισμένοι στο γαλλικό πρότυπο, όπου 

προβλέπεται 50% έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα, για κάποια ποσά και πάνω. 

Μελετώνται και άλλες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν τους αγρεργάτες, τους 

καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα στο σπίτι,  παροχές υπηρεσιών αισθητικής φύσεως κ.α. 

Αυτά θα τα δούμε εν καιρώ. Στην παρούσα φάση επεξεργαζόμαστε μία διάταξη, που αναμένεται 

να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και στην οποία προβλέπεται ότι θα μπορούν να 

εντάσσονται με Υπουργική Απόφαση και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής 

Ασφάλισης και άλλες κατηγορίες εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της 

αδήλωτης εργασίας.  
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Ρένα Μπαρδάνη (ΣΕΒ) 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο ΣΕΒ έχει αρκετά μέλη τα οποία είναι θυγατρικές γαλλικών  

εταιριών, οι οποίες δουλεύουν ήδη αυτό το σχήμα και το γνωρίζουν πολύ καλά. Αν χρειαστείτε 

κάποια βοήθεια σχετικά με αυτό το θέμα, οι εταιρίες αυτές είναι στη διάθεσή σας.  

 

Θοδωρής Δεληγιαννάκης (ΓΣΕΕ)  

Το θέμα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, όμως δεν άκουσα τί πρόβλεψη θα υπάρχει για τους 

παράνομους μετανάστες. Δηλαδή κατά πόσον έχουμε την πρόθεση να τους εντάξουμε στο 

ασφαλιστικό σύστημα, δίνοντας σε όλους ενιαίο αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, 

ουτοσώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το σχήμα.  
 
Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας) 

Από όσο γνωρίζω, από πλευράς Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάρχει αυτή η 

πρόθεση από την πολιτική ηγεσία. 

 

Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Όσον αφορά στους παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς, ασφαλίζονται κανονικά στο ΙΚΑ αλλά 

δεν απολαμβάνουν τις παροχές (σύνταξη και παροχές ασθενείας κ.λ.π.). 

 

Ανδρέας Λοβέρδος (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 

Μας απασχόλησε αυτό το θέμα κ.Δεληγιαννάκη. Μιλήσαμε για το ενδεχόμενο ένταξης των 

μεταναστών στο ασφαλιστικό σύστημα στην τελευταία συνεδρίασή μας, ως επιτελικού οργάνου 

διοίκησης του Υπουργείου. Κάθε Δευτέρα, η πολιτική ηγεσία συνεδριάζει με την διοικητική 

ηγεσία του Υπουργείου και συζητάμε για τα θέματα της δουλειάς μας. Είχαμε συστήσει μάλιστα 

και μία επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν τρεις Γενικοί Γραμματείς: Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον η 

ένταξη παρανόμως διαμενόντων και μη ασφαλισμένων μεταναστών στο ασφαλιστικό σύστημα, 

μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος. Βάσει του 

πορίσματος της τριμελούς αυτής επιτροπής, την προηγούμενη Δευτέρα, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι, από την πλευρά μας, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό της νομιμότητας της 

εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Μία λύση θα ήταν η απεξάρτηση αυτού του πλέγματος 

από τη νομιμότητα της διαμονής στη χώρα μας. Χθές, αναφέρθηκα σε αυτό το ζήτημα, στο 

πλαίσιο του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά το θέμα παραπέμφθηκε σε περαιτέρω 

συζήτηση με τους συναρμόδιους Υπουργούς, καθώς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει 

απόψεις επί του θέματος. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα στον κοινωνικό διάλογο 

που διεξάγεται για το Ασφαλιστικό, καθώς αφορά στις δομικές αλλαγές του ασφαλιστικού 

συστήματος, αλλά εγώ θα προτιμούσα -στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία- να το 

εντάξουμε στο Σχέδιο Νόμου που έχουμε σε εξέλιξη και να το ρυθμίσουμε τώρα. Η επιθυμία 
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των εργοδοτών να απεμπλακούν από το πλέγμα της συνπαρανομίας από την απασχόληση 

παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών, είναι μεγάλη. Παράλληλα, η αύξηση των εσόδων του 

ασφαλιστικού συστήματος, με την ένταξη των παρανόμως διαμενόντων αλλοδαπών, είναι 

αξιοσημείωτη. Όμως πρόκειται για μία ρύθμιση για την οποία απαιτείται συνυπογραφή από τους 

συναρδμόδιους Υπουργούς. Πιστεύω πως μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα το έχουμε λύσει 

αυτό το θέμα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ανέφερε αυτό το ζήτημα στην εναρκτήρια του 

κοινωνικού διαλόγου ομιλία του στο Ζάππειο. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα που έχουμε 

αντιμετωπίσει πάρα πολύ ζεστά. Εμείς βέβαια, ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, επειγόμαστε περισσότερο από κάθε άλλον. Το μέτρο της «επιταγής» που ανέφερε ο 

νομικός σύμβουλος του Υπουργείου, σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από τη Βόρειο 

Ελλάδα, χρησιμοποιείται κατά κόρον στα Σκόπια. Κατά την εκτίμησή μου, πρόκειται για ένα καλό 

μέτρο.  

 

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας) 

Εφόσον λοιπόν χορηγηθεί ο ΑΜΚΑ σε όλους και ισχύσει αυτό το σύστημα με τις επιταγές, ο 

παρανόμως διαμένων αλλοδαπός, έχοντας στα χέρια του την επιταγή αποδεικνύει ότι πληροί την 

προϋπόθεση εργασίας που απαιτείται από τον ν.3386 προκειμένου να νομιμοποιηθεί η διαμονή 

του.   

 

Όλγα Αγγελοπούλου (ΟΚΕ) 

Πάνω σε αυτή την επιταγή θα αναγράφεται το όνομα του εργοδότη; 

 

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας) 

Η πρώτη σκέψη μας είναι η επιταγή αυτή να υποκαθιστά τα ΑΠΔ του ΙΚΑ. 

 

Βασιλική Τσιώλη (Υπουργείο Εργασίας) 

Αυτό το μέτρο θα συμβάλλει κατά πολύ και στην ασφάλιση του οικόσιτου προσωπικού. Γιατί η 

διαδικασία που απαιτείται για να ασφαλίσεις πχ. μια γυναίκα που φροντίζει έναν ηλικιωμένο, 

είναι πολύ γραφειοκρατική με αποτέλεσμα να καταφεύγουν οι περισσότεροι στην αδήλωτη 

εργασία. 

 

Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Είναι άλλη η περίπτωση όπου απασχολείται ο εργαζόμενος σε ένα εργοδότη και άλλη η 

περίπτωση όπου απασχολείται σε δύο εργοδότες. Από ό,τι καταλαβαίνω το μέτρο με τις επιταγές 

θα εφαρμόζεται στην δεύτερη περίπτωση (πάνω από δύο εργοδότες). 

 

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας) 

Όχι, αφορά και στις δύο περιπτώσεις.  
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Σοφία Λαμπουσάκη (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) 

Με αφορμή το σχόλιο που έκανε η εκπρόσωπος της ΟΚΕ, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας, με 

κάθε επιφύλαξη, ότι υπάρχει μία Οδηγία που αφορά όσους απασχολούν παράνομα διαμένοντες 

αλλοδαπούς. Εάν πάνω στην επιταγή αναγράφεται το όνομα του εργοδότη, μήπως ο εργοδότης 

θα φέρει ποινικές ευθύνες στο πλαίσιο της Οδηγίας αυτής; 

 

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας) 

Υπάρχει όντως διάταξη στην εν λόγω Οδηγία, η οποία προβλέπει πρόστιμο από 3.000€-15.000€ 

σε περίπτωση που εντοπιστεί εργοδότης ο οποίος απασχολεί παράνομα διαμένοντες 

αλλοδαπούς. Μας απασχόλησε το τί θα γίνει εάν ο ασφαλιστικός φορέας ή η τράπεζα, 

προκειμένου να εξαργυρώσουν την επιταγή, ζητήσουν από τον αλλοδαπό άδεια διαμονής. 

Σκεφτόμαστε να υπάρξει μία αναστολή αυτών των διατάξεων, για το χρονικό διάστημα της 

δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής του μέτρου. Δηλαδή δεν πρόκειται να ζητηθούν από τον 

αλλοδαπό τέτοια έγγραφα, ούτε θα έχει ο εργοδότης κάποιες κυρώσεις. Αλλά αφού περάσει η 

δοκιμαστική περίοδος, ο εργοδότης θα έχει τις συνέπειες του άρθρου 86, εάν πληρώνει τον 

αλλοδαπό με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της επιταγής. Όλα αυτά βέβαια, βρίσκονται στο 

στάδιο της επεξεργασίας και δεν έχουμε προβλέψει ακόμα για τα πάντα.  

 

Ανδρέας Λοβέρδος (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 

Εγώ ανέφερα τη δική μας επιθυμία να άρουμε την απαγόρευση αυτή σε σταθερή βάση. Η σκέψη 

όμως για την ύπαρξη μίας μεταβατικής περιόδου, είναι ακόμη καλύτερη και βελτιώνει τη 

διαπραγματευτική μου δύναμη κατά τη διαδικασία συζήτησης του εν λόγω θέματος με τους 

συναρμόδιους Υπουργούς. Σύμφωνα με το νομικό σύμβουλο, ο καθορισμός των προϋποθέσεων 

άδειας διαμονής για εργασία έγκειται στη δική μας διακριτική ευχέρεια και δεν απορρέει από 

ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας. Πρόκειται λοιπόν για θέμα του εσωτερικού μας Δικαίου και όχι 

του κοινοτικού Δικαίου.  

 

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας) 

Έχουμε πρόβλημα με τον ν.3386/2005. 

 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Εργασίας) 

Η εργασία είναι νόμιμη. Η διαμονή είναι παράνομη. 

 
Νίκος Δήμας (ΓΣΕΒΕΕ) 

Με αφορμή μια γενική παρατήρηση που είχε κάνει ο Γενικός Γραμματέας την προηγούμενη 

φορά, σχετικά με την αδήλωτη εργασία και την εισφοροδιαφυγή, νομίζω ότι θα πρέπει να 

υπάρξει από τη πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και από την πλευρά των κοινωνικών φορέων, 
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μία ευρύτατη ενημέρωση των εργοδοτών και κυρίως των μικρών επιχειρήσεων, για τις συνέπειες 

που μπορεί να υποστούν από την παράνομη απασχόληση εργαζομένων. Υπάρχουν εργοδότες 

που απασχολούν εργαζομένους δηλώνοντας ότι πρόκειται για μερική απασχόληση ή χωρίς να 

τους δηλώνουν καν και βρίσκονται μετά από κάποια χρόνια αντιμέτωποι με αγωγές που φτάνουν 

τις 70.000€-80.000€. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοβόρο της διαδικασίας, ακόμα και ένα μέρος 

να επιδικαστεί, προσθέτοντας τους τόκους υπερημερίας κλπ μαζεύεται ένα ποσό που μπορεί 

κάλλιστα να κλείσει μία μικρή επιχείρηση. Μια εκστρατεία ενημέρωσης με συγκεκριμένα και 

τρανταχτά παραδείγματα μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους εργοδότες και να τους 

απομακρύνει από την ιδέα της αδήλωτης εργασίας. 

 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Εργασίας) 

Το ασφαλιστικό σύστημα που έχουμε στη χώρα μας, το οποίο είναι τύπου Bismarck, υστερεί 

έναντι του αγγλοσαξονικού συστήματος (Beveridge), όπου υπάρχει ένα ενιαίο καλάθι για να 

πέφτουν τα χρήματα. Σε αυτού του τύπου τα συστήματα δεν υπάρχουν φαινόμενα 

εισφοροδιαφυγής.  Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε μόνο όσες ευρωπαϊκές χώρες 

επιλέξαμε σύστημα τριμερούς χρηματοδότησης. Η προσαρμογή αυτών των συστημάτων στα 

σημερινά δεδομένα είναι επώδυνη.  

Πιστεύω ότι πρέπει να απεγκλωβιστούμε, ως Δημόσιες Αρχές, από την πεποίθηση ότι με τις 

πολυπληθείς μονάδες ελέγχων των επιχειρήσεων θα καταστείλουμε το φαινόμενο της αδήλωτης 

εργασίας. Κατά την άποψή μου, αν προσανατολιστούμε μόνο προς αυτή τη κατεύθυνση, θα 

αποτύχουμε. Πρέπει να αντιγράψουμε δοκιμασμένες πρακτικές. Μπορούμε να 

παραδειγματιστούμε από τις βέλτιστες πρακτικές που συναντάμε σε προηγμένες δημοκρατίες 

πχ. σκανδιναβικές χώρες, που έχουν και αυτές συστήματα Bismarck, όπως είναι το δικό μας. Σε 

αυτές τις χώρες ενοποιούν απόλυτα τα σημεία πιστοποίησης της εργασίας, όλων των μορφών 

εργασίας και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι διαδικασίες ελέγχου, καθοδηγούνται από ένα 

κεντρικό σύστημα και πραγματοποιούνται στοχευμένα. Μέσα από ένα σύστημα 

μηχανοργάνωσης, μπορείς να ξέρεις ουσιαστικά ποιος είναι παράνομος και να προσανατολίσεις 

τους ελέγχους έχοντας συγκεκριμένο προγραμματισμό. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, 

οι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται τυχαία. Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές και 

εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, τότε δεν θα 

κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν επιχειρήσεις από τις οποίες απαιτούμε την νομιμότητα, τη δήλωση 

της εργασίας. Προσεγγίζουμε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 10 άτομα προσωπικό, γιατί 

αυτές σίγουρα θα έχουν λογιστήριο, μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικά τις ΑΠΔ κλπ. Στις 

σκανδιναβικές δημοκρατίες, κάνουν το εξής: Σε επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 5 

άτομα, οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ/ΙΚΑ/Υπουργείου Εργασίας είναι ουσιαστικά οι ασφαλιστικοί ή 

εργασιακοί σύμβουλοι. Υπάρχει λοιπόν ένας υπάλληλος που είναι πιστοποιημένος ως ελεγκτής 

εργασίας και ο οποίος εποπτεύει 20 επιχειρήσεις. Είναι δηλαδή ο υπάλληλος του ΙΚΑ ή του 

Υπουργείου, αυτός που έχει την ευθύνη να πιστοποιεί την εργασία σε 1.500 εργαζόμενους σε 35 
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επιχειρήσεις. Κάθε μήνα περνάει ο ελεγκτής και βλέπει ποιον απολύσανε, πώς δουλεύουν οι 

άλλοι κλπ. και τα καταγράφει όλα. Παράλληλα επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που τηρούν πιστά 

τον τύπο. Πιστεύω ότι με την εμπειρία που έχετε, πρέπει να προτείνετε λύσεις που δεν θα 

επιχειρούν να λύσουν γόρδιους δεσμούς. Πρέπει να δούμε πού πρέπει να χτυπήσει το σπαθί.   

 
Ευθυμία Ιωαννίδου (ΕΣΕΕ) 

κ.Υπουργέ, υπάρχουν πολλές προτάσεις για την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, οι οποίες βρίσκουν τους 

κοινωνικούς εταίρους απόλυτα σύμφωνους. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι και όλοι έχουμε να 

κερδίσουμε από την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. Υπάρχουν πράγματι κακές νοοτροπίες και 

πρέπει να γίνονται έλεγχοι, όμως δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τις εργασιακές σχέσεις. Ο ρόλος 

της Επιθεώρησης Εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικός και για τις μικρές επιχειρήσεις είναι 

κυρίως συμβουλευτικός. Η μηχανοργάνωση, η ομοιομορφία των πληροφοριών σχετικά με το 

εργατικό δίκαιο και κυρίως η απλούστευση αυτής της πολυδαίδαλης εργατικής νομοθεσίας με 

απλές και πρακτικές διατάξεις, θα συμβάλλουν θετικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχει το ΣΕΠΕ.  

Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ.Γενικού Γραμματέα και του νομικού συμβούλου του 

Υπουργείου ότι πρέπει να προσανατολιστούμε σε ένα σύστημα που θα δίνει κίνητρα στον 

εργοδότη. Η επιβράβευση των συνεπών εργοδοτών πχ. μια φοροαπαλλαγή ή μείωση της 

ασφαλιστικής εισφοράς που μπορεί να επιδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα 

συμβάλλει στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Ο τζίρος των μικρών επιχειρήσεων τον 

τελευταίο καιρό, έχει μειωθεί δραματικά. Οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. 

Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Δεν έχει όμως μειωθεί στον ίδιο βαθμό και η απασχόληση. 

Αυτό σημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί καλές σχέσεις μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη. 

Υπάρχει η οικογενειακή αντίληψη, η συναντίληψη ότι πρέπει να περισωθεί η επιχείρηση. Θα 

μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι -τουλάχιστον όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις- τα 

συμφέροντα των εργαζομένων και των εργοδοτών δεν είναι αντικρουόμενα, αλλά κοινά.  

 

Κωσταντίνος Καραγιάννης (Σύλλογος Τεχνικών & Υγειον. Επιθεωρητών Εργασίας) 

Η επιθεώρηση στο ΣΕΠΕ έχει δύο διακριτούς άξονες: την κοινωνική και την τεχνική επιθεώρηση. 

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των μελών της επιτροπής που θα αναλάβουν τη συνέχιση 

του έργου της παρούσας επιτροπής, στο κομμάτι του τεχνικού ελέγχου. Δεδομένου ότι πολλές 

προτάσεις προσανατολίζονται στην σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου, η επιτροπή πρέπει να 

δώσει μεγάλη βαρύτητα και σημασία στον διακριτό ρόλο των επιθεωρητών, ως προς το 

αντικείμενο των ελέγχων. Οι κοινωνικοί επιθεωρητές ελέγχουν πρόσωπα, εργαζόμενους ενώ οι 

τεχνικοί επιθεωρητές ελέγχουν συνθήκες εργασίας. Ο κοινωνικός επιθεωρητής μπορεί να 

ολοκληρώσει το έργο του σε μία ώρα, ενώ ο τεχνικός επιθεωρητής μπορεί να χρειαστεί 6-7 ώρες 

προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο. Υπάρχουν λοιπόν πρακτικά προβλήματα που 

δημιουργούνται με τη σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου.  
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Επειδή όμως χρειάζεται η διασταύρωση στοιχείων, προτείνω όλες οι συμβάσεις εργασίας που 

κατατίθενται είτε στην τεχνική είτε στην τεχνική επιθεώρηση, να κατατίθενται με την 

προϋπόθεση ότι έχουν θεωρηθεί από την Εφορία.  

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Σε πρώτη φάση, επειδή ο σκοπός μας είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, που είναι 

ένα καθαρά κοινωνικό θέμα, τα μικτά συνεργεία ελέγχου θα είναι μεταξύ ΙΚΑ και Κοινωνικής 

Επιθεώρησης. Τα ΚΕΠΕΚ σε αυτή τη φάση δεν μπαίνουν μέσα.  

 

Θοδωρής Δεληγιαννάκης (ΓΣΕΕ)  

Επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα, στο οποίο -εμείς τουλάχιστον ως 

τεχνοκράτες που βλέπουμε τα πράγματα in vitro- δεν δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία μέχρι τώρα. 

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (90%+) απασχολεί λιγότερα από 5 άτομα και συνεπώς δεν 

είναι δυνατόν να συσταθούν οιουδήποτε είδους συνδικαλιστικές οργανώσεις στο πλαίσιο των 

επιχειρήσεων αυτών. Παράλληλα, υπάρχει ο φόβος που διακατέχει τον εργαζόμενο για την 

απώλεια της θέσης εργασίας του, στην περίπτωση που πάει να κάνει καταγγελία στην 

Επιθεώρηση Εργασίας. Υπάρχει μία νομοθετική ρύθμιση (ν.1264/1982) που προβλέπει ότι εάν 

δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο εργασίας, τότε μπορεί να παραστεί κατά τον 

έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου. Παρόλο που δεν έχω 

εξουσιοδότηση από τη συνδικαλιστική οργάνωση την οποία εκπροσωπώ, θα ήθελα να καταθέσω 

την άποψη ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει η δυνατότητα επέκτασης της ιδιότητας της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης που δικαιούται να παραβρεθεί στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου. Εκτός δηλαδή από το Εργατικό Κέντρο, να μπορεί να είναι και η Κλαδική 

Ομοσπονδία. Θεωρώ ότι οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις είναι οι  πλέον αρμόδιες, ικανές και πιο 

αποτελεσματικές για αυτό το ρόλο. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το ενδεχόμενο, 

χωρίς να θίξουμε τις ρυθμίσεις του ν.1264/1982. 

 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Εργασίας) 

Πρέπει να καταφέρουμε, ανατρέποντας τις υφιστάμενες δομές και τα εργαλεία που έχουμε, να 

δώσουμε τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να ανατρέχει σε ένα κεντρικό σύστημα παροχής 

πληροφοριών, όπου βάζοντας τον προσωπικό του ΑΜΚΑ (ενιαίο αριθμό μητρώου 

ασφαλισμένου) θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει μέσα από ένα CRM (Customer relationship 

management), όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την εργασία του (προσωπικά στοιχεία, 

ημέρες εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές, καθαρές αμοιβές, επιδόματα κλπ). Παράλληλα πρέπει 

να ενημερώσουμε τον εργοδότη ότι ο εργαζόμενος έχει αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

πληροφορίες που τον αφορούν και ότι μπορεί να τις γνωστοποιήσει οποτεδήποτε θελήσει σε 

κάποια Δημόσια Αρχή.  Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Πιστεύω ότι το 

κλειδί της επιτυχίας είναι στο να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να αυτοπεριφρουρούν το 
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αναφαίρετο δικαίωμα της δηλωμένης εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Οι επιχειρήσεις 

που απασχολούν παράνομα αδήλωτους εργαζομένους, πρέπει προκειμένου να είναι 

ανταγωνιστικές, να διατηρούν ένα «μαύρο» ταμείο, από όπου θα πληρώνουν τη μαύρη εργασία. 

Αν τα κόψουμε αυτά, θα υπάρξει αυτόματα και σταδιακά προσαρμογή των εργοδοτών στη 

νόμιμη διαδικασία.  

 

Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι το ΙΚΑ εφαρμόζει ήδη πιλοτικά μια τέτοια διαδικασία, όπου 

κάθε εργαζόμενος, με ένα κωδικό PIN & PUK  (Personal Identification Number), μπορεί να 

αντλεί πληροφορία για την ασφάλισή του, από ποιον εργοδότη, πόσες ασφαλιστικές εισφορές 

του αναλογούν κλπ. Εκτιμώ ότι μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο αυτό το 

πρόγραμμα.  

 

Ανδρέας Λοβέρδος (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 

Χθες, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με αφορμή τη συζήτηση μιας 

πρότασης νόμου του ΚΚΕ σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης, είχαμε μία εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα αυτό. Στο πλαίσιο της συζήτησής μας, 

έκανα μνεία της καταστάσεως που μου έδωσε ο Διοικητής του ΙΚΑ, με τους εισφοροκλοπείς (με 

αυτούς που έχουν παρακρατήσει ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων χωρίς να τις έχουν 

αποδώσει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς). Τα 4.700.000.000€ αφορούν, δυστυχώς, περίπου 

250.000 επιχειρήσεις. Δεν αφορούν πχ. 10 γιγαντιαίες επιχειρήσεις, όπως μπορεί να υποθέτουν 

πολλοί. Η μεγαλυτέρα των οφειλετριών εταιρία είναι η Ολυμπιακή με 600.000.000€. Ο επόμενος 

οφειλέτης χρωστάει 60.000.000€ και όλοι οι υπόλοιποι οφείλουν χαμηλά ποσά. Αντιλαμβάνεστε 

ότι το πρόβλημα είναι ενδημικό και λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις όταν διαπιστώνεται ότι 

στους οφειλέτες περιλαμβάνεται κρατική εταιρία και ακόμη μεγαλύτερες αν δει κανείς πώς 

ασφαλίζει τους υπαλλήλους του το Δημόσιο, το οποίο δεν πληρώνει ποτέ εισφορές. Πληρώνει 

μισθούς και στη συνέχεια του βίου του εργαζομένου πληρώνει συντάξεις. Το πρόβλημα είναι 

καθολικό και οι συγγραφείς των εγχειριδίων του Ασφαλιστικού Δικαίου ή των προβλημάτων του 

ασφαλιστικού συστήματος το καταγράφουν. Πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια 

προκειμένου να καταφέρουμε να μαζέψουμε κάποια από αυτά τα χρήματα. Παράλληλα πρέπει 

να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία για να εισπράξουμε χρήματα που χάνονται από την 

εισφοροαποφυγή.  

Επί της διαδικασίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συζήτηση για την αδήλωτη εργασία και την 

ανασύσταση του ΣΕΠΕ έχει ολοκληρωθεί. Προτείνω η δουλειά μας να συνεχιστεί, αλλά σε 

μικρότερη κλίμακα. Χρειάζεται μία μικρότερη -αντιπροσωπευτική πάντα- επιτροπή, η οποία θα 

κωδικοποιήσει τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί στο πλαίσιο της παρούσας επιτροπής, θα 

εντοπίσει για ποια χρειάζονται διοικητικές ρυθμίσεις και για ποια απαιτείται η ανάληψη 

νομοθετικής πρωτοβουλίας και θα καταλήξει στην τελική πρόταση με τη μορφή διατάξεων. Αυτή 
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η πρόταση θα έρθει πάλι στην «μεγάλη» επιτροπή και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στους 

κοινωνικούς εταίρους για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η πρότασή μου είναι η μικρή 

επιτροπή να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, έναν εκπρόσωπο των 

εργαζομένων, έναν εκπρόσωπο της ΟΚΕ, έναν εκπρόσωπο του ΙΚΑ, έναν εκπρόσωπο της  

Κεντρικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο του ΣΕΠΕ. Η πολιτική ηγεσία και ο νομικός σύμβουλος 

του Υπουργείου δεν νοούνται ως μέλη και θα είναι πάντα παρόντες στην επιτροπή. Οι σύλλογοι 

των εργαζομένων του Υπουργείου δεν θα εκπροσωπηθούν, προκειμένου να κρατήσουμε 

αυστηρά μικρό το σχήμα της επιτροπής, αλλά όλες οι απόψεις σας είναι καταγεγραμμένες στα 

πρακτικά και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Αν θέλετε 

να είστε παρόντες προκειμένου να το διαπιστώσετε αυτό, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. 

Πάντως, για λόγους διαφάνειας, θα κρατάμε πρακτικά και στη μικρή επιτροπή, τα κείμενα των 

οποίων θα είναι στη διάθεσή σας. 

 

 

Γιώργος Αμβράζης (ΣΕΤΕ) 

Εμείς, ως ΣΕΤΕ, πέραν των υπολοίπων εργοδοτικών φορέων, θεωρούμε ότι λόγω της 

ιδιαιτερότητας του κλάδου που εκπροσωπούμε, πρέπει να έχουμε έναν εκπρόσωπο στην 

επιτροπή. 

 

 

Ανδρέας Λοβέρδος (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 

Καμία αντίρρηση. Όμως όλοι οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς θα παρακαλούσα να ορίσουν έναν 

κοινό εκπρόσωπο. 

Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας την επόμενη Πέμπτη, στις 11 η ώρα. Η «μικρή» επιτροπή 

εκτιμώ ότι θα χρειαστεί δύο συνεδρίες. Θα βάλουμε μία προθεσμία 1 μηνός για την ολοκλήρωση 

του έργου μας. Γύρω στις 25 Φεβρουαρίου να έχουμε καταλήξει στο τελικό κείμενο. Ειδικά αν 

πρόκειται για Σχέδιο Νόμου παρακαλώ να έχουμε έτοιμη και την εισηγητική έκθεση.  

Σχετικά με τον πρώτο κύκλο των εργασιών της επιτροπής για τις ευέλικτες μορφές εργασίας, θα 

ήθελα να σας ενημερώσω ότι την προηγούμενη Κυριακή συνεδρίασε η ομάδα των εργατολόγων, 

η οποία έδωσε θετική γνώμη και έκανε κάποιες τεχνικές διορθώσεις στο κείμενο. Η Υπηρεσία 

ολοκλήρωσε την εισηγητική έκθεση,  η οποία δεν πρέπει να αποτελεί περίληψη των διατάξεων 

αλλά να δίνει στον εφαρμοστή του νόμου να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί η κάθε διάταξη. Το 

πολιτικό moto αυτής της ιστορίας είναι «Ούτε υπερρύθμιση, ούτε απορύθμιση». Εισηγήθηκα 

χθες, περιληπτικά, στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, το περιεχόμενο της παρέμβασής μας. Στις 

26 Ιανουαρίου θα το παρουσιάσουμε στους δημοσιογράφους και ταυτόχρονα θα το 

κοινοποιήσουμε στους κοινωνικούς εταίρους. Παρακαλώ να ενημερώσετε τις διοικήσεις των 

φορέων που εκπροσωπείτε ότι θα σας στείλουμε το Σχέδιο Νόμου, με την υπόμνηση ότι σε μία 
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εβδομάδα θέλουμε απάντηση. Είστε εδώ τρεις μήνες και θεωρώ ότι έχετε ενημερώσει τους 

συλλόγους σας. Σε μία εβδομάδα θέλουμε άρνηση ή κατάφαση.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ιωάννης Κουκιάδης 

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Παναγιώτα Χόνδρου  

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Θοδωρής Δεληγιαννάκης 

Σοφία Λαμπουσάκη  

Ειρήνη Μπαρδάνη  

Νίκος Δήμας  

Ευθυμία Ιωαννίδου  

Γεώργιος Αμβράζης  

Νικόλαος Ζωητός  

Όλγα Αγγελοπούλου  

Κωσταντίνος Μάγγας 

Αφροδίτη Κορφιάτη  

Χαραλαμπία Γαλανοπούλου  

Έλσα Γαλανοπούλου 

Αντώνης Χριστοδούλου 

Τρύφων Γκινάλας 

Ανδρέας Καρύδης 

Αθανάσιος Δημητρακάκης  

Βασιλική Τσιώλη  

Εμμανουήλ Μυλωνάς  

Αναστάσιος Χατζηγιάννης 

Μαρίνα Πλατανάκη  

Ιωάννα Πάλλα  

Ηλίας Κιούλος   

Γιάννα Τσακνιά 

Ζαχαράκης Χρήστος  

Καραγιάννης Κωσταντίνος 

Κουρέντα Έλια 

Καραγιάννης Κώστας 

Θάλεια Μιχαηλίδη 

Παπαγιαννόπουλος Σπύρος 
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