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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

Αριθμός πρακτικού 11/2010 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνεδρίασε για 

ενδέκατη 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.Χάλαρης Μιχάλης, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ  

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

και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 

3. κ.Μάγγας Κωσταντίνος, Γενικός Δ/ντης Εργασίας 

4. κα Καζάκου Σοφία, Νομικός Σύμβουλος ΓΣΕΕ 

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

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

7. κ.Ζωητός Νικόλαος, Νομικός Σύμβουλος ΠΟΞ 

8. κα Αγγελοπούλου Όλγα, Επιστημονική Συνεργάτις της ΟΚΕ. 

9. κα Παπαδοπούλου Κυριακή, Προϊσταμένη Τμήματος της Δ/νσης Προσωπικού 

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

11. κ. Αντώνης Χριστοδούλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης της πληροφόρησης, Επιμόρφωσης 

και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

12. κ.Μπακέας Σταύρος, προϊστάμενος τμήματος Δ/νσης Πληροφορικής 

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

14. κ. Παπαγιαννόπουλος Σπύρος, Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας 

15. κ.Τάσσης  Χρύσανθος, Σύμβουλος Υπουργού, ΓΓΚΑ 

16. κ.Κωτσόπουλος Θάνος, Σύμβουλος Υπουργού 

17. κ.Ιωάννου Χρήστος, οικονομολόγος 
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Καθήκοντα γραμματέως άσκησε η κα Χόνδρου Παναγιώτα, στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα η επιτροπή μας έχει πιο μικρή σύνθεση και συνεπώς περισσότερο 

ευέλικτο σχήμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο μας για την καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας και την ανασύσταση του ΣΕΠΕ, το συντομότερο δυνατόν. Ο κ. Χάλαρης έχει ετοιμάσει 

ένα σχέδιο δράσης. Παρακαλώ να τον ακούσουμε. 

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Καλημέρα σας. Σε μία μικρή σύσκεψη στο περιθώριο της σημερινής συνάντησης που είχαμε με 

τον κ.Κουκιάδη, καταλήξαμε σε ένα πλάνο εργασιών, προκειμένου να είμαστε πιο 

αποτελεσματικοί στην προσπάθειά μας να κωδικοποιήσουμε τις προτάσεις που ακούστηκαν στο 

πλαίσιο αυτής της επιτροπής. Σκεφτήκαμε λοιπόν, κάτω από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή 

να υπάρξουν 3 ομάδες στήριξης:  

 Μία ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με την ανασύσταση του ΣΕΠΕ, η οποία θα αποτελείται 

αποκλειστικά από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους των εργαζομένων. Η ομάδα αυτή 

θα δουλεύει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη (για 3 ημέρες θα είναι απαλλαγμένα τα μέλη της ομάδας 

εργασίας από τα συνήθη καθήκοντα τους) και την Πέμπτη θα παρουσιάζεται το πόρισμά της 

(που θα είναι πάντοτε νομοθετικά κείμενα) από την κα Κορφιάτη στη παρούσα 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ουσιαστικά το έργο της ομάδας θα είναι η επεξεργασία του 

ιδρυτικού νόμου του ΣΕΠΕ (ν.2639/98), ο οργανισμός λειτουργίας του ΣΕΠΕ (Π.Δ. 136/99) και 

όλες οι τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις άρθρων που αφορούν στη λειτουργία του ΣΕΠΕ.   

 Η δεύτερη ομάδα εργασίας, θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τις κυρώσεις και θα αποτελείται από 

εκπροσώπους του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ, ένα διοικητικολόγο και έναν ποινικολόγο.  

 Η τρίτη ομάδα εργασίας θα ασχοληθεί με την αδήλωτη εργασία και θα απαρτίζεται από τον 

κ.Κουκιάδη, τον κ.Ιωάννου, έναν εκπρόσωπο του ΣΕΠΕ, έναν εκπρόσωπο της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν εκπρόσωπο του ΙΚΑ και έναν εκπρόσωπο της Κ.Υ. 

του Υπουργείου. 

Δείτε κα Μιχαηλίδη αν χρειάζεται να συσταθεί μία αντίστοιχη ομάδα εργασίας για θέματα του 

ΙΚΑ και ενημερώστε μας. 

Οι ομάδες εργασίας θα είναι ολιγομελείς καθώς πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν 

τις εργασίες μας. Καλώς ή κακώς η θεωρία τελείωσε και πλέον θα μιλάμε συγκεκριμένα με 

διατάξεις και νομοθετικά κείμενα. Τα κείμενα θα αποστέλλονται κάθε Τετάρτη στους 

κοινωνικούς φορείς και θα έρχονται κάθε Πέμπτη στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για 

έγκριση.  

Ο σκοπός μας είναι να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο στα τέλη του Φεβρουαρίου ώστε να μπορέσει 

ο Υπουργός να το καταθέσει στη Βουλή εντός του Μάρτη. 
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Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Εμείς έχουμε έτοιμες διατάξεις για την ανασύσταση του ΙΚΑ. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε 

όμως σε ποια επιτροπή θα αναφέρουμε το τελικό πόρισμα που θα έχουμε.  

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Στη «μικρή» επιτροπή. Και μετά θα πηγαίνει προς έγκριση στη «μεγάλη» επιτροπή. 

 

Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Και πότε θα αρχίσουν να συνεδριάζουν αυτές οι ομάδες εργασίας; 

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Η επιτροπή που έχει να κάνει με το ΣΕΠΕ, θα αρχίσει αυτή τη Δευτέρα. Για τις υπόλοιπες θα 

πρέπει να αποφασίσει ο Υπουργός. Άλλωστε για να συσταθούν απαιτείται Υπουργική Απόφαση. 

 

      Αντώνης Χριστοδούλου (Υπουργείο Εργασίας) 

Εάν κρίνεται απαραίτητο, η Γενική Δ/νση Συνθηκών Εργασίας είναι στη διάθεσή σας και μπορεί 

να συμβάλλει στο έργο των ομάδων εργασίας που θα συσταθούν.  

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Βεβαίως, θα συμμετάσχει εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας στην ομάδα που 

θα ασχοληθεί με τις κυρώσεις.  

 

Ευθυμία Ιωαννίδου (ΕΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ) 

κ.πρόεδρε, επειδή λάβαμε το κείμενο του νομοσχεδίου μόλις προχθές (26 Ιανουαρίου 2010), με 

την ασφυκτική προθεσμία για την κατάθεση των απόψεών μας την 2α Φεβρουαρίου 2010, θα 

θέλαμε να ζητήσουμε από τον κ.Υπουργό μια παράταση χρόνου, καθώς αυτός είναι πλέον ο 

ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος. Από ό,τι είδα εν τάχει, πολλές από τις προτάσεις που είχαν 

κατατεθεί στο πλαίσιο της συζήτησης, δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τις εργασιακές 

σχέσεις και συνεπώς χρειαζόμαστε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να το επεξεργαστούμε 

προκειμένου να γίνει μια ουσιαστική κατάθεση απόψεων. Άλλωστε υπάρχουν συγκεκριμένες 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα συλλογικά μας όργανα, προκειμένου να εκφέρουν τη 

γνώμη τους και για αυτό ζητάμε μία παράταση στην προθεσμία που έθεσε ο κ.Υπουργός.  

 

Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα αποφασίσει ο Υπουργός. Πάντως να λάβετε υπόψη σας 

ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί 

συγκεκριμένη ημερομηνία στη Βουλή. Κατά την εκτίμησή μου, το νομοσχέδιο αποστέλλεται 
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στους κοινωνικούς εταίρους για κοινωνικό διάλογο, αλλά στο τέλος ο Υπουργός είναι αυτός που 

θα πάρει την οριστική απόφαση για το περιεχόμενό του. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να 

επισπεύσετε τη διαδικασία, διότι η βούληση του Υπουργού είναι να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη 

Βουλή το συντομότερο δυνατόν.  

 

Σοφία Καζάκου (ΓΣΕΕ) 

Αν κατάλαβα καλά, ο κ.Υπουργός είπε ότι το νομοσχέδιο μετά τον κοινωνικό διάλογο, θα έρθει 

ξανά στην μεγάλη επιτροπή. Τί νόημα θα έχει αυτό; 

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Αυτή είναι η βούληση του Υπουργού. Πριν κατατεθεί το τελικό κείμενο στη Βουλή, να περάσει 

από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, της οποίας η σύνθεση είναι η πλέον αντιπροσωπευτική.  

 

Νικόλαος Ζωητός (ΣΕΤΕ) 

Θα ήθελα να συμφωνήσω με το αίτημα παράτασης που εξέφρασε η κα Ιωαννίδου και να 

επισημάνω ότι ορισμένες από τις διατάξεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου που μας 

απεστάλη, υποτίθεται ότι είναι αντικείμενο του β΄ κύκλου των εργασιών για την αδήλωτη 

εργασία και το ΣΕΠΕ (μη αναστολή των πράξεων επιβολής προστίμου, η προθεσμία των 48 

ωρών που έχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για υποβολή συμπληρωματικού πίνακα εργασίας 

προσωπικού, η επιβολή κυρώσεων για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών από το ΣΕΠΕ κ.α.), 

όμως βλέπουμε ότι αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τις εργασιακές 

σχέσεις, πριν καταλήξουμε σε τελικό πόρισμα στο πλαίσιο της παρούσας επιτροπής.  

  

Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πρέπει να θεωρήθηκε ότι κάποια θέματα έπρεπε να λυθούν 

επειγόντως. Για αυτό υποθέτω ότι συμπεριλήφθησαν στο παρόν νομοσχέδιο.  

 

Όλγα Αγγελοπούλου (ΟΚΕ) 

Σχετικά με το νομοσχέδιο που μας εστάλη την 26η Ιανουαρίου 2010, θα ήθελα να σας 

ενημερώσω ότι η ΟΚΕ έχει ξεκινήσει τη γνωμοδοτική διαδικασία και θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν 

για να ολοκληρώσει το συντομότερο τη Γνώμη της. Η ΟΚΕ - όπως γνωρίζετε κύριε Καθηγητά 

που στο παρελθόν είσαστε Πρόεδρος της ΟΚΕ - προκειμένου να εκφράσει Γνώμη υποχρεούται 

εκ του νόμου να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία δεν είναι δυνατόν να 

ολοκληρωθεί μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2010. Ο κος Υπουργός έχει ενημερωθεί σχετικώς. 

Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά ειδικά το ΣΕΠΕ και τους μηχανισμούς ελέγχου, 

με το οποίο έχει ασχοληθεί η ΟΚΕ στις γνώμες της σχετικά με την ίση μεταχείριση και τη μη 

διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
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αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Θα ήταν σκόπιμο αυτό το θέμα να το 

επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με το ΣΕΠΕ. 

 

Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Λέτε λοιπόν ότι για την πρώτη ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με το ΣΕΠΕ, έχετε ήδη γνώμες 

και στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην ολοκλήρωση του έργου της. 

 

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Για να είμαστε πιο πρακτικοί, θα σας καλέσουμε κα Αγγελοπούλου στη πρώτη συνεδρίαση της 

ομάδας εργασίας για την ανασύσταση του ΣΕΠΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

Δευτέρα, για να το θέσετε εκεί το θέμα. 

 

Όλγα Αγγελοπούλου (ΟΚΕ) 

Καλώς. Επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν αντιμετωπίστηκε στη «μεγάλη» 

επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι βάσει του ν.3304/2005 που αφορά στην εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης -προσοχή, όχι των δύο φύλων- αλλά ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού, έχουν οριστεί ως φορείς προώθησης της αρχής αυτής: ο Συνήγορος του 

Πολίτη, μία επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το ΣΕΠΕ. Στην ΟΚΕ έχει δοθεί η 

αρμοδιότητα να συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία καταγράφονται οι διαπιστώσεις των 

κοινωνικών εταίρων σχετικά με την εφαρμογή ή την παραβίαση της αρχής αυτής, με έμφαση 

στο πεδίο της απασχόλησης. Όλες οι εκθέσεις που έχουμε συντάξει είναι στη διάθεσή σας. Αυτό 

που θα ήθελα να καταθέσω εδώ, είναι ότι πριν συντάξουμε την εκάστοτε ετήσια έκθεση, 

απευθύνουμε ερώτημα σε κάθε έναν από τους τρεις φορείς προώθησης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης, σχετικά με τα προβλήματα που εντόπισαν στο πεδίο αυτό, το περασμένο έτος. Το 

ΣΕΠΕ μας έχει ενημερώνει ότι δεν συντάσσει την ειδική έκθεση για την εφαρμογή αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, διότι δεν φτάνουν στην Επιθεώρηση καταγγελίες που να αφορούν στη παραβίαση 

αυτής της αρχής, ούτε διαπιστώνονται τέτοιες κατά τη διαδικασία των ελέγχων. Επειδή το 

φαινόμενο αυτό προφανώς δεν οφείλεται στην πλήρη εφαρμογή της αρχής στην πράξη, θα 

πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Μία λύση θα ήταν, ενδεχομένως, η λήψη 

διοικητικών μέτρων: π.χ. στο έντυπο της καταγγελίας να ερωτάται ο καταγγέλλων αν πιστεύει 

ότι υπάρχει παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην περίπτωση του. Υπάρχει ανάγκη 

να προσδιοριστούν συγκεκριμένα μέτρα που να μπορούν να βοηθήσουν το ΣΕΠΕ να διαπιστώσει 

κατά πόσον η αποστέρηση ή η απομείωση ενός εργατικού δικαιώματος οφείλεται σε παραβίαση 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης.  

 7



Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Θα συστήσουμε μία επιτροπή για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΠΕ. Θεωρώ ότι 

σε αυτή την επιτροπή πρέπει να σας καλέσουμε καλύτερα. Άλλωστε και αυτή θα ξεκινήσει το 

έργο της την επόμενη Δευτέρα.  

 

Κωσταντίνος Μάγγας (Γενικός Δ/ντης Εργασίας) 

Όσον αφορά στη γνώμη της ΟΚΕ σχετικά με την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ, την έχουμε και θα 

την λάβουμε υπόψη μας.  

Σχετικά με την παρατήρησή σας για την αρχή της ίσης μεταχείρισης, θα ήθελα να σας 

ενημερώσω ότι έχουμε ήδη κάνει κωδικοποίηση των νόμων της ισότητας. Έχουμε ενσωματώσει 

μάλιστα σε ένα ενιαίο κείμενο όχι μόνο τις τροποποιήσεις, αλλά και όλα τα προηγούμενα.  

Και αναφορικά με το τρίτο θέμα που θίξατε για το ΣΕΠΕ, το οποίο είναι φορέας προώθησης της 

ίσης μεταχείρισης, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Εκεί ίσως 

θα πρέπει να κάνουμε μία παρέμβαση στη επιτροπή και να δούμε πώς θα το λύσουμε το 

πρόβλημα.  

 

Όλγα Αγγελοπούλου (ΟΚΕ) 

Το ενιαίο κείμενο στο οποίο αναφερθήκατε εκτός από την ισότητα των φύλων αφορά και στην 

αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 

άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού; 

 

Κωσταντίνος Μάγγας (Γενικός Δ/ντης Εργασίας) 

Όχι. Μόνο την ισότητα των φύλων. 

 

Όλγα Αγγελοπούλου (ΟΚΕ) 

Η δική μου παρατήρηση, όπως επεσήμανα, αναφερόταν όχι στην ισότητα των φύλων αλλά 

αποκλειστικά στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

 

Αφροδίτη Κορφιάτη (ΣΕΠΕ) 

Πάντως είναι γεγονός ότι στην Επιθεώρηση Εργασίας δεν γίνονται καταγγελίες που να 

σχετίζονται με την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Ούτε καταγγελίες για 

σεξουαλική παρενόχληση γίνονται. Δεδομένης της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας και του 

υψηλού ποσοστού ανεργίας, ο εργαζόμενος διστάζει να προβεί σε καταγγελίες για τέτοιου 

είδους θέματα. Τον απασχολούν κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση των 

αποδοχών του και την εξασφάλιση της θέσης εργασίας του.  
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Όλγα Αγγελοπούλου (ΟΚΕ) 

Και εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει υστέρηση στο πεδίο των καταγγελιών για την παραβίαση της 

αρχής. Η ΟΚΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία της, ότι η έλλειψη καταγγελιών 

οφείλεται και στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι θιγόμενοι δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους να κάνουν 

καταγγελία στο ΣΕΠΕ για θέματα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.  

 

Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ) 

Θα παρακαλούσα τον κ.Μπαγκέα να μας πει δυο λόγια για το ΟΠΣ Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα και τα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία της εγκατάστασής 

του. 

 

Σταύρος Μπακέας (Δ/νση Πληροφορικής, Υπουργείο Εργασίας) 

Ξεκινήσαμε έχοντας ως όραμα την δημιουργία ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος) για τη σύνδεση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου με τον ΟΑΕΔ και το 

ΣΕΠΕ. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2003. Έχουμε 2010 και ακόμα δεν έχει λειτουργήσει το 

σύστημα. Παραλάβαμε το έργο, αλλά το ΟΠΣ δεν λειτούργησε, διότι είχε λήξει η σύμβαση. 

Είχαμε φτιάξει ένα VPN (Virtual Private Network-Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) ανά την Ελλάδα, για 

να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ στη βάση 

δεδομένων του ΟΑΕΔ. Ο απώτερος στόχος ήταν η εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος για μία 

αναγγελία πρόσληψης, μία απόλυση κλπ. είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί σε 2-3 Υπηρεσίες.  

Η αρχική ιδέα λοιπόν, ήταν να ενοποιήσουμε τα σχετικά έντυπα, ώστε να μπορεί ο πολίτης να 

εξυπηρετείται από ένα μόνο σημείο και μέσω internet, διαδικτύου. Θα μπορούσε πχ. ο 

εργοδότης να καταθέτει ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ την κατάσταση του προσωπικού. Έπρεπε λοιπόν 

να δημιουργηθεί ένα μητρώο εργαζομένων και ένα μητρώο εργοδοτών. Αυτό το έργο 

προχώρησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε καθώς παρουσιάστηκαν πάρα πολλά προβλήματα σχετικά 

με την εισαγωγή των στοιχείων. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις καταφέραμε να αντλήσουμε 

στοιχεία για το μητρώο των εργοδοτών από τη βάση δεδομένων του ΙΚΑ. Δυστυχώς όμως δεν 

προχώρησε το έργο, διότι τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο και δημιουργήθηκε η ανάγκη 

επικαιροποίηση των εντύπων. Αυτή η διαδικασία απαιτούσε ένα χρηματικό κόστος. Είχε 

ψηφιστεί μια γενική διάταξη που προέβλεπε ότι υπάρχει η δυνατότητα με Υπουργική Απόφαση, 

να επικαιροποιηθούν τα έντυπα. Συστήσαμε μια ομάδα εργασίας για να δουλέψουμε πάνω σε 

αυτό (η κα Κορφιάτη ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας) και το 2006 καταθέσαμε τα 

επικαιροποιημένα έντυπα. Όμως δεν προχώρησε η διαδικασία και τώρα ουσιαστικά ζητάμε να 

βρεθούν οι πόροι προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο που είναι πολύ σημαντικό για το ΣΕΠΕ 

και την ελληνική κοινωνία ευρύτερα. Οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ είναι πολύ λίγοι στον αριθμό και 

αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο. Εάν θέλουμε να εντατικοποιήσουμε τους 

ελέγχους, πρέπει το ΣΕΠΕ να μηχανογραφηθεί. Έχουμε ήδη έτοιμο, όπως προανέφερα, το 

ιδιωτικό δίκτυο που ενώνει τα 83 σημεία, στα οποία βρίσκονται οι περιφερειακές Υπηρεσίες του 



ΣΕΠΕ και το μόνο που μας λείπει είναι η έκδοση μιας ΥΑ και 250.000€. Εάν υπάρχει η πολιτική 

βούληση και εξασφαλίσουμε αυτό το χρηματικό ποσό, τότε τον Σεπτέμβρη θα μπορεί ο 

εργοδότης να απολαμβάνει τα οφέλη από την παροχή των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, με ένα κλικ.  

Επίσης είχαμε κάνει δύο προτάσεις στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. σχετικά με το ΟΠΣ του Υπουργείου, με 

σκοπό να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει το σύνολο της εργατικής 

νομοθεσίας, ΥΑ, πορίσματα επιτροπών γύρω από εργασιακά θέματα κλπ. και στην οποία θα έχει 

πρόσβαση κάθε πολίτης μέσω του διαδικτύου.  

Δηλαδή θα υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα: το ένα θα αφορά στην εξυπηρέτηση των 

εργοδοτών και τις συναλλαγές του με τις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και ενδεχομένως του 

ΙΚΑ και το άλλο θα αφορά στην ενημέρωση του συνόλου των πολιτών γύρω από θέματα που 

άπτονται του εργατικού Δικαίου. 

 

Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Η άποψή μου είναι ότι η χρηματοδότηση αυτού του έργου, πρέπει να έχει απόλυτη 

προτεραιότητα στα έξοδα του Υπουργείου.  

 

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου) 

Πόσα άτομα υπάρχουν στο Υπουργείο που έχουν τις τεχνικές γνώσεις για να υποστηρίξουν αυτό 

το σύστημα; 

 

Σταύρος Μπακέας (Δ/νση Πληροφορικής, Υπουργείο Εργασίας) 

Πέντε άτομα. 

 

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου) 

Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παραπάνω άτομα; 

 

Σταύρος Μπακέας (Δ/νση Πληροφορικής, Υπουργείο Εργασίας) 

Είχαμε ζητήσει από το 2002, μέσω του ΑΣΕΠ, 12 administrators (διαχειριστές) για το 

συγκεκριμένο σύστημα. Τελικά ήρθαν μόνο 5 άτομα, το 2008. Δεν έχει όμως τόση σημασία 

αυτό. Μπορεί ακόμα και κάποιος που δεν είναι ειδικός, αν έχει βασικές γνώσεις, να αποκτήσει 

την απαραίτητη εμπειρία στην πράξη. Το ζήτημα είναι να προχωρήσει το έργο.  

 

Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Πιστεύω ότι εκτός από το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ, πρέπει να υπάρχει διασύνδεση μέσω του ΟΠΣ και 

με το ΙΚΑ. 
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Σταύρος Μπακέας (Δ/νση Πληροφορικής, Υπουργείο Εργασίας) 

Η διασύνδεση με το ΙΚΑ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και σας ενημερώνω ότι είναι μέσα 

στις προθέσεις του Υπουργείου. Πάντως, από την εμπειρία μου, έχω διαπιστώσει ότι θα είναι 

κάπως δύσκολο το εγχείρημα της διασύνδεσης των Υπηρεσιών, καθώς το θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί εμπόδιο σε κάθε τέτοιου είδους 

προσπάθεια. Εγώ θα πρότεινα να αντλήσουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. 

(Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών) που είναι το πλέον ενημερωμένο σύστημα. 

Όμως θα χρειαστεί να ληφθούν ενέργειες σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, προκειμένου να 

ξεπεραστούν κάποια εμπόδια. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με την 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να εξαιρεθεί για παράδειγμα το Υπουργείο 

Εργασίας από την απαγόρευση άντλησης κάποιων συγκεκριμένων στοιχείων. Πιστεύω ότι στη 

παρούσα φάση υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει αυτό το έργο και να πάμε μπροστά. 

 

Θάλεια Μιχαηλίδη (ΙΚΑ) 

Γνωρίζετε ότι υπάρχει σχέδιο, για ένα σύστημα με τέτοιου είδους προβλέψεις πχ. να έχουν 

πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να βλέπουν πόσες μέρες εργασίας είχαν, ένσημα κλπ; 

 

Σταύρος Μπακέας (Δ/νση Πληροφορικής, Υπουργείο Εργασίας) 

Το γνωρίζω. Έχουμε κάνει, ως Υπουργείο Εργασίας μία αίτηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010», για να μπορούμε να μπούμε στο σύστημα. 

 

Χρήστος Ιωάννου (οικονομολόγος) 

Θα ήθελα απλά να επισημάνω την ανάγκη τα συστήματα που δημιουργούνται να είναι συμβατά 

το ένα με το άλλο. Στη παρούσα φάση «τρέχουν» διάφορα συστήματα πχ. το Γενικό Μητρώο 

των Επιχειρήσεων, διάφορα υποσυστήματα στο ΙΚΑ, στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. κλπ. Θα πρέπει κατά τον 

προγραμματισμό να υπάρχει η πρόβλεψη να μπορεί το ένα να «ακουμπάει» στο άλλο και να 

«βλέπει» το ένα το άλλο χωρίς τεχνικά προβλήματα. Κατά την άποψή μου, το οικονομικό θέμα 

λύνεται εύκολα, καθώς υπάρχουν, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 

της Πληροφορίας», πόροι προς απορρόφηση, οι οποίοι μπορούν κάλλιστα να αντληθούν για την 

αποπεράτωση αυτού του έργου. 

 

Σταύρος Μπακέας (Δ/νση Πληροφορικής, Υπουργείο Εργασίας) 

Υπάρχουν τεχνικοί τρόποι που διασφαλίζουν αυτό που αναφέρετε, δηλαδή να «κουμπώνει» η 

μία εφαρμογή πάνω στην άλλη. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να προχωρήσει το 

έργο γιατί ο πολίτης ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή.  
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Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την άντληση στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως 

προσωπικά δεδομένα, ίσως θα έπρεπε να έρθουμε σε συνεννόηση με τον κ.Γεραρή, Πρόεδρο 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Επίτιμο Πρόεδρο του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, που είναι πάντα πρόθυμος, και να δούμε μήπως μπορέσει να 

βρεθεί μια λύση.  

 

Ευθυμία Ιωαννίδου (ΕΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ) 

Ευχαριστούμε τον κ.Μπαγκέα για αυτή την ενημέρωση. Η εργοδοτική πλευρά υποστηρίζει 

πλήρως την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Πρέπει πάντα σε πρακτικά θέματα να 

κοιτάμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Με καλό 

συντονισμό και ένα αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο, θεωρώ ότι μπορεί να στεφτεί με επιτυχία 

αυτή η προσπάθεια και να νοικοκυρευτεί το σύστημα.  

 

Ιωάννης Κουκιάδης (καθηγητής-πρόεδρος επιτροπής) 

Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, με 

έτοιμα κείμενα, τα οποία θα έχουν προετοιμάσει οι ομάδες εργασίας που θα υποβοηθήσουν το 

έργο μας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ιωάννης Κουκιάδης 

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Παναγιώτα Χόνδρου  

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σοφία Καζάκου 

Σοφία Λαμπουσάκη  

Ευθυμία Ιωαννίδου  

Νικόλαος Ζωητός  

Όλγα Αγγελοπούλου  

Κωσταντίνος Μάγγας 

Αφροδίτη Κορφιάτη  

Κυριακή Παπαδοπούλου 

Αντώνης Χριστοδούλου 

Σταύρος Μπακέας 

Θάλεια Μιχαηλίδη 

Παπαγιαννόπουλος Σπύρος 
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