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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξάζρεη κία ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε ηεο 

θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. ην πιαίζην απηφ, εξεπλψληαη νη ιφγνη ηεο 

εθηεηακέλεο δηάδνζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηε ρψξα καο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκία, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ εμέηαζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πξφζθαησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Σφζν νη πξφζθαηεο ζεζκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο φζν θαη ε ιήςε νξγαλσηηθψλ – δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, κέζσ ηεο 

απζηεξνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πιαηζίνπ θπξψζεσλ, γηα ηελ αλαραίηηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ εξγνδνηψλ, αλ θαη νη πθεζηαθέο επηπηψζεηο 

ηεο θξίζεο ππνθηλνχλ ηάζεηο επηδείλσζεο. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε πξφθιεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο είλαη κηα αλνηρηή θαη θξίζηκε πξφθιεζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο.  

Ζ εξγαζία βαζίδεηαη ζηε ζρεηηθή κε ην δήηεκα ηεο αδήισηεο εξγαζίαο βηβιηνγξαθία, 

αιιά θαη ζε δηνηθεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο θαη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο.  

ABSTRACT 

 

The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of 

undeclared work and how it is being tackled in Greece. Within this framework, the 

reasons of its prevalence and the consequences it causes in the internal labour market 

and in the economy as a whole are examined. Emphasis is given to the examination and 

assessment of recent policies aiming at combating the infringement that takes place in 

labour market and social security. Both the recent institutional reforms and the 

organisational - administrative measures that have been taken seem to have an impact 

on economic behaviour and employers‟ compliance, even though the recession 

motivates tendencies of aggravating the phenomenon of undeclared work. The relevant 

sanctions have become more severe. Thus, it could be said that, in any case the stake of 

tackling undeclared and uninsured work is an open and crucial challenge for the Greek 

labour market. The paper is based on the relevant bibliography to the issue of 

undeclared work but also in administrative sources of information, such as the Ministry 

of Labour, Social Security and Welfare and the Labour Inspectorate. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ αδήισηε (ή «καχξε») εξγαζία, δειαδή ε εξγαζία ζην πιαίζην ησλ ακεηβφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη λφκηκεο σο πξνο ηε θχζε ηνπο αιιά δελ δειψλνληαη ζηηο 

δεκφζηεο αξρέο κε απνηέιεζκα λα απνθεχγεηαη ε θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνηειεί έλα κεγάιν πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

εξγαζίαο. χκθσλα κε θάπνηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κάιηζηα, ζηελ Διιάδα 

πθίζηαληαη δχν ηνπιάρηζηνλ αγνξέο εξγαζίαο, ε επίζεκε θαη ε αλεπίζεκε ή «καχξε» 

αγνξά εξγαζίαο. Απφ ηε κηα, ζηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο έλα πιέγκα ξπζκίζεσλ 

δηαζθαιίδεη βαζηθά δεηήκαηα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κε έλαλ θπκαηλφκελν βαζκφ 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο (πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθφ ζην ππνζχζηεκα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα). Απφ ηελ άιιε, ε αλεπίζεκε αγνξά εξγαζίαο βξίζθεηαη εθηφο πεδίνπ 

ξχζκηζεο θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ εθηεηακέλε δηάδνζε παξάλνκσλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο – φπσο ε αδήισηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία – πνπ δελ παξέρνπλ θακία 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.   

 

Ζ αδήισηε ( καχξε ) εξγαζία ζπληζηά έλα πνιχπινθν δήηεκα πνπ δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο θαη ζηξεβιψζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Ζ εκθάληζή 

ηνπ απνδίδεηαη ζε έλα ζχλζεην πιέγκα πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε  πςειή θνξνιφγεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα άιια ζηνηρεία θφζηνπο ηεο 

εξγαζίαο, νη εμαηξεηηθά πνιχπινθεο θαη δαπαλεξέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ην ρακειφ 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη ηηο δεκφζηεο αξρέο, ε 

αλεπάξθεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, ε επηρεηξεκαηηθή δνκή θαη ε παξαγσγηθή 

δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ε έιιεηςε θαλνληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ιφγσ πςειψλ επηπέδσλ αλεξγίαο, θαζψο θαη ηα πςειά επίπεδα θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη θηψρεηαο. 

 

ε επξσπατθφ, επίζεο, επίπεδν ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηα πςειά επίπεδα 

αδήισηεο εξγαζίαο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ εθηηκάηαη 

φηη ππνλνκεχεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Ζ 

αδήισηε εξγαζία έρεη ζνβαξέο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ 
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εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ απαζρφιεζε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα πξφηππα εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε. Πξνζθέξεη κηα πεληρξή βάζε γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα έρνπλ εληαζεί νη 

πξνζπάζεηεο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδίσο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εληαηηθψλ 

θαη απζηεξψλ ειέγρσλ θαη ηεο επηβνιήο ηδηαίηεξα πςειά πξνζηίκσλ. Ζ ζπληεηαγκέλε 

απηή πξνζπάζεηα – ε νπνία έρεη νλνκαζηεί σο Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην «Άξηεκηο» - 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ηξνπνπνίεζε (απινπνίεζε θαη ειεθηξνληθνπνίεζε) ησλ 

δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο δειψλνπλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ηνπο άιινπο δεκφζηνπο θνξείο.  Παξφηη ππάξρνπλ 

ελδείμεηο πνπ ππνδειψλνπλ φηη ε παξαπάλσ εθαξκνγή εληαηηθψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ θαίλεηαη λα απνδίδεη, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα, 

αιιά θαη ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο πξνθαινχλ παξάιιειεο πηέζεηο έμαξζεο ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο θαη θξίζηκνπο ζηφρνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ζην ζχλνιφ ηεο, γηα ιφγνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Κπξηφηεξα, φκσο, 

ζπληζηά αίηεκα νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζπλζεθψλ λνκηκφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη, θπξίσο, ε απνηχπσζε ησλ πξφζθαησλ 

εμειίμεσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο 

(Yπνπξγείν Δξγαζίαο, ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ΗΚΑ) λα πεξηνξίζνπλ ηελ κεγάιε 

έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε εξγαζία – πέξαλ ηεο παξνχζαο 

εηζαγσγήο - δηαξζξψλεηαη ζηα εμήο θεθάιαηα:  
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ην πξψην (1
ν
) θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή γεληθή αλαθνξά ζηα αίηηα, ηηο 

επηπηψζεηο θαη ηε κέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο κε βάζε ηε δηεζλή 

θαη επξσπατθή βηβιηνγξαθία.  

 

ην δεχηεξν (2
ν
) θεθάιαην εζηηάδνπκε ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 

 

ην ηξίην (3
ν
) θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη νη πιένλ πξφζθαηεο πνιηηηθέο θαη ηα 

δηνηθεηηθά κέηξα ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, κε έκθαζε ζηε δξάζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ «Άξηεκηο» θαη ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ. 

 

ην ηέηαξην (4
ν
) θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Ζ ΑΓΖΛΧΣΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

1.1 Ζ ζπλύπαξμε δύν ( 2 ) αγνξώλ εξγαζίαο  

 

Ζ θχξηα αγνξά εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ζέζεηο απαζρφιεζεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ζαθή πιενλεθηήκαηα. Αθνξνχλ ηελ ακνηβή, θαζψο απηή είλαη επίζεκα 

νξηνζεηεκέλε, ηηο δπλαηφηεηεο αλέιημεο πνπ πξνζθέξνληαη, ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Οη εξγαδφκελνη θαιχπηνληαη 

νπζηαζηηθά απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην φπσο ηηο πξνβιέςεηο ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πξφζζεηεο παξνρέο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή εθπξνζψπεζε θαη 

ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θ.ιπ. 

 

ε παξάιιειν ρξφλν φκσο, αλαπηχζζεηαη κία δεπηεξεχνπζα αγνξά εξγαζίαο, κε 

αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε. Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ζπλήζσο επκεηάβιεηεο, θαθνπιεξσκέλεο, 

επαγγεικαηηθά ππνβαζκηζκέλεο, κε άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δίρσο πξννπηηθέο 

θαξηέξαο θαη βειηίσζεο ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κία άηππε αγνξά 

εξγαζίαο πνπ βξίζθεηαη εθηφο πεδίνπ ξχζκηζεο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαλφλσλ. Πεξηιακβάλεη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δηαησλίδνπλ ηνπο 

ππάξρνληεο κεραληζκνχο δηαθξίζεσλ ( σο πξνο ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηελ ειηθία θαη 

πνιινχο άιινπο παξάγνληεο ), αιιά θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ( νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο ). ( www.ilo.org  ηειεπηαία επίζθεςε 23/05/2014 ) 

 

Ζ δηρνηφκεζε απηή ηεο αγνξάο εξγαζίαο ινγίδεηαη σο ιεηηνπξγηθή θαηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, 

θαζψο ηνπο παξέρνληαη πεξηζψξηα επειημίαο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Πέξαλ φκσο απφ ηηο 

παξαπάλσ παξακέηξνπο, ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη ζεζκηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

ηε δηαίξεζε απηή. Πνιιέο θνξέο ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θάπνησλ νκάδσλ 

εξγαδνκέλσλ ελδπλακψλεη ηε ζέζε ηνπο έλαληη άιισλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ, ελψ πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ιεηηνπξγεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ε ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. ( Γεσξγαθνπνχινπ, 1995 ζει. 30-31 ) 

 

http://www.ilo.org/
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1.2 Ζ αδήισηε εξγαζία θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ παξανηθνλνκία 

 

Ζ παξανηθνλνκία απνηειεί έλα επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαηλφκελν, ελψ ε αδήισηε 

εξγαζία ζπληζηά κηα απφ ηηο θχξηεο εθθξάζεηο ηεο.  

Οη νξηζκνί γηα ην θαηλφκελν ηεο παραοικονομίας είλαη πνιινί. Έλαο απφ ηνπο ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνπο νξηζκνχο αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

ελψ δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα 

θαηαγξάθνληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ην αθαζάξηζην εγρψξην ή εζληθφ πξντφλ, εμαηηίαο ηεο 

κεξηθήο ή νιηθήο απφθξπςήο ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο επίζεκεο εθηηκήζεηο. ( Schneider, F. And Enste, D., 2000 

p.78) 

 Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη νη εμήο: 

(Σάηζνο, 2001 ζει. 257-269 ) 

 Απνθπγή πιεξσκήο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο ή 

ελφο αηφκνπ λα απνθχγεη ηελ θαηαβνιή θφξνπ νδεγεί ζε απφθξπςε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σα θίλεηξα γηα θνξνδηαθπγή γίλνληαη εληνλφηεξα, φηαλ νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο είλαη ηδηαίηεξα πςεινί θαη ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ηεο 

θνξνδηαθπγήο κηθξή. ηελ θαηεγνξία απηή πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη ηα θίλεηξα γηα 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ επηβαξχλεη φρη κφλν ηνλ εξγνδφηε 

αιιά θαη ηνλ εξγαδφκελν κε απνηέιεζκα θαη νη δχν, κεξηθέο θνξέο, λα έρνπλ 

θίλεηξα γηα ελεξγή παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Ρπζκηζηηθέο θξαηηθέο παξεκβάζεηο, π.ρ. θαηψηαηα εκεξνκίζζηα, αλψηαηεο 

επηηξεπφκελεο ηηκέο ή άιινπ είδνπο απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί είλαη δπλαηφλ λα 

παξαθακθζνχλ κέζσ ηεο παξανηθνλνκίαο. 

 

 Αλεπάξθεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ππεξεζηψλ Δζληθψλ 

Λνγαξηαζκψλ ζε αλαπηπζζφκελεο θπξίσο ρψξεο λα θαηαγξάςνπλ φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 



 14 

 Μεηαλάζηεπζε. Οη κεηαλάζηεο δεηνχλ απαζρφιεζε κε πνιχ θαηψηεξα εκεξνκίζζηα 

θαη ρσξίο θνηλσληθή αζθάιηζε θαη απηφ είλαη δπλαηφλ κφλν εληφο ηεο 

παξανηθνλνκίαο. 

    Ζ παξανηθνλνκία επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

γηαηί επεξεάδεη ηα έζνδα θαη κέζσ απηψλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, θαζψο ε χπαξμε 

παξανηθνλνκίαο πξνθαιεί κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ. Ζ 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο ξνπήο ησλ θνξνινγνχκελσλ γηα θνξνδηαθπγή θαη 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα ηελ εκπινθή ζε έλα θαχιν 

θχθιν. 

Βαζηθή έθθξαζε θαη ζχκπησκα ηεο παξανηθνλνκίαο απνηειεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

αδήισηε εξγαζία. Γειαδή ε θχξηα ή δεπηεξεχνπζα επηθεξδήο κε επθαηξηαθή 

απαζρφιεζε πνπ δηελεξγείηαη ζηα φξηα ηνπ λφκνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο απαζρφιεζεο ελ γέλεη ή εθηφο φισλ απηψλ. Δάλ, κάιηζηα, ππνηεζεί φηη ε 

ζρέζε κεηαμχ επίζεκεο θαη αδήισηεο απαζρφιεζεο παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξή, ε 

παξανηθνλνκία επηθέξεη σο ζπλέπεηα ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ απφιπηνπ κεγέζνπο ηεο 

αλεξγίαο. ε πεξίπησζε ηψξα πνπ ε παξανηθνλνκία αλαπηχζζεηαη ηαρχηεξα απφ ηελ 

επίζεκε νηθνλνκία, ε παξανηθνλνκία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππεξεθηίκεζε θαη ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο. Απηά ζπκβαίλνπλ ζην κέηξν πνπ ε παξανηθνλνκία πξνθαιεί κηα 

ζπγθαιπκκέλε απαζρφιεζε, δειαδή ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη επίζεκα 

άλεξγνη. πρλά ε απαζρφιεζε ζηελ παξανηθνλνκία παίξλεη ηε κνξθή ηεο ιεγφκελεο 

δηπιήο απαζρφιεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ άηνκα πνπ πέξαλ απφ ηελ επίζεκε 

απαζρφιεζε ηνπο, αλαπηχζζνπλ θαη θάπνηα αδήισηε κεξηθή απαζρφιεζε. Σφζν ε 

ζπγθαιπκκέλε απαζρφιεζε φζν θαη ε δηπιή απαζρφιεζε, ζπληεινχλ ψζηε ε 

ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πιεζπζκφ λα εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε θαη 

ε αλεξγία θαηά θαλφλα δηνγθσκέλε, νδεγψληαο έηζη ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ απαζρφιεζεο δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλεο πνπ 

απαηηεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. ( Βαβνχξαο θαη ζπλ., 1990, ζει. 367-

370 ) 
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Οη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απνηεινχλ έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αλάπηπμεο παξανηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζπκβάιιεη ζπρλά ζηελ 

ζηξνθή απφ ηελ επίζεκε νηθνλνκία ζηελ παξανηθνλνκία, αθνχ ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ ζηξνθή απηή, δηα κέζνπ ηεο κε θαηαβνιήο θφξσλ θαη 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ηεο παξάβαζεο άιισλ θξαηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ θαηψηαησλ 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ. Ζ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ παξαθηλεί ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο γηα εμεχξεζε θζελφηεξσλ πεγψλ εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ηνπο ζηξέθεη 

πξνο ην ηκήκα εθείλν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ είλαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ 

ζπλδηθαιηζκέλν θαη δχλαηαη λα απνιπζεί επθνιφηεξα, δειαδή πξνο ηελ αλεπίζεκε ή 

αδήισηε απαζρφιεζε. Σν θίλεηξν απηφ είλαη εληνλφηεξν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ επίπεδν ηερλνινγίαο θαη νξγάλσζεο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο, ε ζηξνθή ζηελ παξανηθνλνκία απνηειεί ην κφλν δηαζέζηκν κέζν επηβίσζεο, εθ' 

φζνλ βέβαηα ν ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο ηνπο πξνφδνπ είλαη αλεπαξθήο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ απαηηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ πξφθεηηαη θπξίσο γηα επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο ( Βαβνχξαο θαη ζπλ., 

1990, ζει. 371-379 ) 

 

 

1.3 Οξηζκνί, δηαζηάζεηο θαη κέηξεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 

 

Χο αδήισηε εξγαζία νξίδεηαη ε ακεηβφκελε  δξαζηεξηφηεηα πνπ 

είλαη λφκηκε σο πξνο ηε θχζε ηεο, αιιά δελ δειψλεηαη ζηηο δεκφζηεο αξρέο κε 

ζπλέπεηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ησλ θφξσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ( Karantinos, 2007, p.3 ). 

 

Απνηειεί δειαδή κία κνξθή ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο ηεο αλεπίζεκεο εξγαζίαο 

(informal work ), ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ακεηβφκελεο θαη κε κνξθέο εξγαζίαο νη 

νπνίεο δελ αλαθέξνληαη επίζεκα ζηηο δεκφζηεο αξρέο ( Pfau – Effinger, 2009 ). 

Οη φξνη θαη νη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο 

απαζρφιεζεο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Δπί παξαδείγκαηη, ζηε Γεξκαλία ε 

απαζρφιεζε νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ ακείβεηαη κελ, αιιά δελ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ 
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απαξαίηεηε αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. Ζ ζπλήζεο απηή πξαθηηθή δελ ινγίδεηαη 

σο αδήισηε εξγαζία, νχηε δηψθεηαη πνηληθά. Δλ αληηζέζεη, ζηε Γαλία «  ε αδήισηε 

εξγαζία πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ε νπνία πιεξώλεηαη ηνηο 

κεηξεηνίο ή ζε είδνο θαη δελ δειώλεηαη ». (  Pfau – Effinger, 2009, p. 3 ). 

 

Μάιηζηα, δηάθνξεο ζρνιέο νηθνλνκηθήο ζθέςεο δηαηχπσζαλ ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ απηή αλαπηχρζεθε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε καξμηζηηθή αληίιεςε εξκελεχεη ηελ αδήισηε απαζρφιεζε σο κία 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αγνξάο πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηελ επηζπκία απφθηεζεο ρξεκαηηθνχ 

θέξδνπο ( monetary gain ). Απεπζχλεηαη ζε κεηνλεθηνχζεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο, 

πξνθεηκέλνπ ε αγνξά λα κελ ηηο απνδεκηψζεη γηα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηνπ θεθαιαίνπ, λα ζηξαθεί 

ελαληίνλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θέξδνπο, 

κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ππεξαμίαο ηεο εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ πξαθηηθή 

απηή δηνγθψλνληαη νη ήδε ππάξρνπζεο ηαμηθέο αληζφηεηεο ζε κία νηθνλνκία θαη ε πάιε 

ησλ ηάμεσλ αλαηξνθνδνηείηαη ζπλερψο. ( Williams and Windebank, 2005, pp.435-449). 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Γνκηζκνχ ( structuralist theory ), απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 νη αδήισηεο κνξθέο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο 

ρακειφκηζζεο θαη ρσξίο θακία αζθάιεηα έλαληη θηλδχλνπ. Οη ζέζεηο απηέο 

απεπζχλνληαη ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ απνθιείνληαη απφ 

ηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη απφ ηα  θνηλσληθά επηδφκαηα. Οη δνκηζηέο 

πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη απηνί εξγάδνληαη ππφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο  απφ αλάγθε, 

θαζψο δελ δηαζέηνπλ άιιε επηινγή ελαιιαθηηθήο. Πξφθεηηαη θαζαξά δειαδή γηα 

ιφγνπο επηβίσζεο. Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ζεκεξηλνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ είλαη « νη θχξηεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο, πνπ αλαγελλήζεθαλ 

απφ ηελ κεηα-κνληέξλα παγθνζκηνπνίεζε ». ( Davis, M., 2006, p.186 ). 

Απφ ηελ άιιε, ε λενθηιειεχζεξε ζεσξία πξεζβεχεη φηη ε εμάπισζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο νηθεηνζεινχο εμφδνπ κίαο κεξίδαο εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο, παξά έλαο απνθιεηζκφο πνπ δελ επηζπκνχζαλ. 

Οη ιφγνη ηεο εμφδνπ απηήο είλαη ε ειεπζεξία, ε απηνλνκία θαη ε επειημία πνπ βξίζθνπλ 

ζε απηήλ ηελ κνξθή εξγαζίαο. Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, επεηδή 

απηνί απνιακβάλνπλ εχειηθην σξάξην , δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, 

θαιχηεξνπο κηζζνχο θαη απνθπγή θαηαβνιήο ησλ θφξσλ. Απνηειεί ε αδήισηε εξγαζία 
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κία απάληεζε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε. Δίλαη κία « απζφξκεηε 

θαη δεκηνπξγηθή απάληεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ καδψλ ». (De Soto,  1989 p.290) 

Σν πξφβιεκα δειαδή δελ είλαη ε χπαξμε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο απηήο θαζεαπηήο, 

αιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ επηθξαηνχλ ζηε δεισκέλε θαη πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηελ 

αδήισηε, πξνθεηκέλνπ λα μεθχγνπλ απφ απηά. Άξα, ηα άηνκα νηθεηνζειψο απνρσξνχλ 

απφ ηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο εξγαζίαο ζε απηήλ, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο έρνπλ πξνβεί ζε ππνινγηζκνχο θφζηνπο-νθέινπο, γηα ην θαηά πφζνλ 

ηνπο ζπκθέξεη ε έμνδφο ηνπο απηή ( Leonard,  1998 ). 

 

Μία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμφδνπ πξνζθέξεη ην ζεσξεηηθφ ξεχκα ησλ κεηα-

δνκηζηψλ ( post-structuralist theory ). Θεσξνχλ φηη ζηελ κεηα-θαπηηαιηζηηθή επνρή ηα 

άηνκα δελ θηλνχληαη κε γλψκνλα ηελ απφθηεζε θέξδνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε 

ησλ λέν-θηιειεχζεξσλ. Ζ απφθαζε γηα έμνδν ή κε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε 

θνηλσληθά θαη αλαδηαλεκεηηθά θξηηήξηα, θαζψο επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ην θηιηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. ( Perry et al, 2007, pp. 1-19 ). 

 

Ζ αδήισηε εξγαζία κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο. Ζ πην θιαζζηθή πεξίπησζε 

είλαη ε απαζρφιεζε εμ‟νινθιήξνπ ππφ θαζεζηψο αδήισηεο εξγαζίαο. Ζ απαζρφιεζε 

απηή αθνξά ηε δεπηεξεχνπζα αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη παξάιιεια 

κε ηελ επίζεκε. Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα πθίζηαηαη παξάιιειε απαζρφιεζε θαη ζηηο δχν 

( 2 ) κνξθέο αγνξάο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 

δηαδξακαηίδνπλ ηα άηνκα ηα νπνία δελ δχλαληαη γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο λα 

απαζρνιεζνχλ ζηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο. Δδψ εκπίπηνπλ θπξίσο νη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο, ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαξαίηεησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ αιιά θαη ηα 

παηδηά, θαζψο ε παηδηθή εξγαζία ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε, θπξίσο δπηηθνχ ηχπνπ είλαη 

εμ‟νξηζκνχ παξάλνκε. Καη νη ζπληαμηνχρνη αλήθνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ θαηεγνξία 

απηή, αθνχ εμ‟ νξηζκνχ δελ αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ
1
. (Πεηξηληψηε, Ξ., 1989) 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αδήισηε εξγαζία πνιιέο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ πςειά επίπεδα 

απηναπαζρφιεζεο (ΗΟΒΔ, 2012). Ζ απηναπαζρφιεζε απνηειεί κία ζεκαληηθή 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ απηναπαζρφιεζε παξακέλεη ζρεηηθά 

                                                 
1
 Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ αηφκσλ. 
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ακθίζεκε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαζψο ην 45 % ησλ Δπξσπαίσλ πξνηηκά λα 

απηναπαζρνιείηαη, ελψ ην 49 % εμ‟ απηψλ δειψλεη φηη επηζπκεί λα εξγάδεηαη σο 

ππάιιεινο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), παξά ηελ κείσζε πνπ επήιζε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξνηίκεζε γηα ηελ απηναπαζρφιεζε παξακέλεη πςειφηεξε απφ 

ην 55 %. ( European Commission, 2010 ) 

 

Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία κε ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ εξγάδεηαη έλα 

άηνκν πνπ κεηέρεη ζηελ αλεπίζεκε αγνξά εξγαζίαο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα 

πξνζδηνξηζηεί. Μφλε πηζαλή έλδεημε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί κία 

έκκεζε κέζνδνο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο πηζαλέο απνθιίζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ ( European Employment 

Observatory, 2004). Αθξηβψο επεηδή ε κέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ έξρεηαη αληηκέησπε κε 

πξαθηηθά εκπφδηα, νη έκκεζεο απηέο κέζνδνη κέηξεζεο ςάρλνπλ ζηαηηζηηθά ίρλε 

αδήισηεο εξγαζίαο ζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη γηα άιινπο ζθνπνχο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, εκθαλίδνληαη δηάθνξεο απνθιίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζδηνξηδφκελε ηηκή. 

(OECD, 2002 ). 

 

Δπίζεο, ε αλνκνηνγέλεηα πνπ δηέπεη ηελ εκθάληζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο δπζρεξαίλεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξνζέγγηζε απηήο, αιιά θαη ηηο ελδερφκελα κέηξα 

θαηαπνιέκεζήο ηεο. Δκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη πιήηηεη εξγαδφκελνπο κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππφβαζξν ( θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ ). ( Απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2014/0124 ). 

 

Πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε, ζπγρέεηαη ε έλλνηα ηεο αδήισηεο εξγαζίαο κε ηελ 

αλαζθάιηζηε. Ζ αλαζθάιηζηε εξγαζία είλαη πνιχ απιά ε κνξθή ηεο εξγαζίαο θαηά 

ηελ νπνία δελ απνδίδνληαη νη απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα επηθξαηνχλ νη αθφινπζεο θαηαζηάζεηο : 

 Αλαζθάιηζηε εξγαζία  

 Αδήισηε εξγαζία 

 πλχπαξμε θαη ησλ δχν  

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ελψ ε πξφζιεςε ηνπ ππαιιήινπ έρεη δεισζεί θαλνληθά ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 
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θαηαβάιινληαη. Δίηε ν εξγνδφηεο δελ θαηέβαιιε εμ‟αξρήο ηηο εηζθνξέο, είηε ζηακάηεζε 

ηελ θαηαβνιή ηνπο ζηελ πνξεία. Έλαο εξγνδφηεο απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα αζθαιίδεη 

θαλνληθά ην πξνζσπηθφ ηνπ, αιιά είηε απφ ακέιεηα είηε απφ άγλνηα ησλ εξγαζηαθψλ 

θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ, λα κελ ηνπο έρεη θαηαρσξήζεη ζηα νηθεία κεηξψα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ εληζρχνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηελ απαζρφιεζε. Πάλησο, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα δχν απηά θαηλφκελα παξαβαηηθφηεηαο ζπλππάξρνπλ.  

 

 

 

                           

1.4 Αίηηα θαη επηπηώζεηο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 

Ζ αδήισηε εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχλζεην θαηλφκελν κε έληνλεο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζή ηεο 

δηαθξίλνληαη ζε νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο αιιά θαη πνιηηηθνχο. 

 

Μία απφ ηηο πξσηαξρηθέο αηηίεο εκθάληζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζεσξείηαη ην 

επίπεδν ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη ηδηαίηεξα ην χςνο  ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο  νη θφξνη θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

θηλνχληαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε έληνλεο 

θνξνδηαθπγήο θαη εηζθνξνδηαθπγήο θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ 

έμαξζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, πνιιέο θνξέο ζηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ηα ρακειά 

θνηλσληθά επηδφκαηα
2
, ην χςνο ησλ νπνίσλ δξα απνηξεπηηθά πξνο ηελ λφκηκε θαη 

δεισκέλε εξγαζία. ( Karantinos, 2012) 

 

ην θνηλσληθφ ηψξα επίπεδν, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Έθθξαζε ησλ ηζρπξψλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ απνηεινχλ θαη νη πνιπάξηζκεο 

επηρεηξήζεηο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο απαληψληαη θπξίσο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη επηρεηξήζεηο απηέο απαζρνινχλ θαηά θχξην ιφγν κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, γηα απηφ δελ εκθαλίδνληαη νη ππάιιεινη απηνί εγγεγξακκέλνη ζηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ. Παξάιιεια, έρεη απμεζεί ε δήηεζε ζηελ Δπξψπε 

γηα νηθηαθέο βνεζνχο, ππεξεζίεο θχιαμεο παηδηψλ αιιά θαη θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. Ζ 

                                                 
2
 πσο ζα εηπσζεί παξαθάησ γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην επίδνκα αλεξγίαο ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε. 
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εμήγεζε γηα ηελ ηάζε απηή εξκελεχεηαη απφ ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αιιά θαη απφ ηε 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ε 

ζπκκεηνρή απηή ησλ γπλαηθψλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Γαλίαο θαζψο ε ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ ζηα 

εηζνδήκαηα ηνπ λνηθνθπξηνχ αλέξρεηαη ζην 46 % επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηζνδήκαηνο. 

( Μηραήι, 2009, ζει.49) 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νδήγεζε ζηελ χθεζε αξθεηέο 

επξσπατθέο νηθνλνκίεο, επέθεξε θαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε αιιαγή είλαη ε θαζηέξσζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο σο 

αληίδνην ζηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θξίζε. Πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα, ε επειημία απηή πεξηιακβάλεη πην εχειηθηα ζπζηήκαηα ακνηβήο ή 

ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο.  

 

ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρνπλ ε παξαγσγηθή δνκή ηεο 

εθάζηνηε νηθνλνκίαο, ην πψο δειαδή είλαη δηαξζξσκέλε ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο. 

Μάιηζηα πνιιέο θνξέο νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη θαηαθεχγνπλ ζηελ απηναπαζρφιεζε, 

ηελ ςεπδν-απαζρφιεζε θαη γεληθφηεξα ζηελ πεξηζηαζηαθή εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθξχςνπλ κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή ηνπο νδεγεί ζε ειάθξπλζε 

ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα επσκηζηνχλ (Vorley and Williams,2012, 

pp.20-39) 

 

Πνιιέο θνξέο βέβαηα νη εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνπλ αληηθίλεηξα ζηελ απφθαζή ηνπο 

λα εληαρζνχλ ζηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο. Οη κηζζνί ζηελ παξανηθνλνκία ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη πςειφηεξνη απφ απηνχο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία. Άξα, ην ρακειφηεξν επίπεδν κηζζψλ ηεο επίζεκεο αγνξάο εξγαζίαο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα ηελ αλεχξεζε απαζρφιεζεο ζε απηήλ. ( Schneider and 

Enste, 2000 p. 86 ). 

 

Ο ξφινο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, 

ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θπξηάξρεζε ζηηο δσέο καο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζπλέβαιιε ζηελ 
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αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηδίσο ηεο εξγαζίαο. Έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ αλέξγσλ, κεηαλαζηεχεη απφ ρψξα ζε ρψξα πξνο αλεχξεζε 

απαζρφιεζεο. Δπεηδή αθξηβψο πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία απηψλ 

απαζρνιείηαη ππφ φξνπο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο (Καςάιεο, 2007) 

 

Άιινο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο έθηαζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο είλαη θαη ην 

χςνο ηεο αλεξγίαο (ΗΟΒΔ, 2012). Κάηη ηέηνην είλαη εχινγν, θαζψο φζν πςειφηεξν ην 

πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο, ηφζν πεξηνξίδνληαη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. Έηζη, αθελφο 

ελζαξξχλνληαη νη θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ε έληαζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εχξεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο 

θαζηζηά επάισηνπο ζηελ απνδνρή απηψλ ησλ πξαθηηθψλ.  

 

Οη επηπηώζεηο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο επεξεάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, αιιά θαη ζε ζπιινγηθφ, θαζψο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Άκεζε 

επίδξαζε γηα ηνλ θάζε αδήισην εξγαδφκελν μερσξηζηά απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ 

δχλαηαη λα εμαζθήζεη ηα βαζηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο 

ζχκθσλα κε ην εξγαηηθφ δίθαην. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ηνπ άκεζα αζθαιηζκέλνπ αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ σο έκκεζα 

αζθαιηζκέλσλ θαη ε αζθάιεηα έλαληη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. ε πην καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα φκσο ε απνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ ελζήκσλ, ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ην κέιινλ ( ΗΟΒΔ, 2012 ) Σελ ίδηα 

ζηηγκή, δηαθπβεχνληαη θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ ε 

εξγαζία ηνπο είλαη αθαλήο θαη, ζπλεπψο, δελ  κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία.  Γηα ηελ αθξίβεηα, νη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο 

πξνζηαηεχνληαη ζηνλ λφκν 1264/1982. Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαζνξίδνπλ ην 

θχξην λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο θαη θαηνρχξσζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ θαη 

ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. ( Καηζαλέβαο, 1991, ζει.211 ). Δπίζεο, ε 

απεξγία είλαη ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 

παξάγξαθνο 2 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο. 

 

Μία έκκεζε ζπλέπεηα ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη ν εξγαδφκελνο, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζεί ππφ θαζεζηψο αλεξγίαο δελ ζα κπνξέζεη 

λα δηεθδηθήζεη ην αληίζηνηρν επίδνκα. Ζ ππφζεζε απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηδφκαηνο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνλ ΟΑΔΓ 
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δηαθφξσλ δηθαηνινγεηηθψλ – εγγξάθσλ, ηα θπξηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη βεβαίσζε 

πξφζιεςεο, απνδεηθηηθφ απφιπζεο ή θαηαγγειία ζχκβαζεο, απαξαίηεηνο αξηζκφο 

ελζήκσλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη πνιιά άιια. ( www.oaed.gr 30/04/2014 ). 

Σαπηφρξνλα, δελ ζα κπνξέζεη λα δηεθδηθήζεη ζην κέιινλ κία ζέζε εξγαζίαο ζην 

δεκφζην ηνκέα, δηαζέηνληαο ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ζε ζπλαθέο κε ηελ ελ ιφγσ ζέζε 

αληηθείκελν. Ο ιφγνο είλαη φηη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ζα δχλαηαη λα 

πξνζθνκίζεη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

πξνυπεξεζία.
3
 

 

ε ςπρνινγηθφ ηψξα επίπεδν, έλαο αδήισηνο εξγαδφκελνο δεη ππφ θαζεζηψο ζπλερνχο 

άγρνπο θαη αβεβαηφηεηαο. Νηψζεη αλαζθάιεηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία, αιιά 

θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα άκεζεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ θάπνηνλ άιινλ εξγαδφκελν. 

Δπηπξφζζεηα, δελ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλέιημεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, αιιά νχηε θαη επθαηξίεο πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Οη 

εξγαδφκελνη απηνχ ηνπ είδνπο αηζζάλνληαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη θαη αδπλαηνχλ λα 

πξνβνχλ ζε νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζε ζρεδηαζκφ ηεο κειινληηθήο ηνπο 

δσήο γεληθφηεξα. Παξάιιεια, ε πηεζηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αδήισησλ θαη 

αλαζθάιηζησλ  εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηάο 

ηνπο, έρνληαο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Δπεξεάδνληαη φκσο θαη νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη. Απηνί δειαδή πνπ απνιακβάλνπλ 

πιήξε εξγαηηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ δειψλνληαη ζηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Αλαγθάδνληαη δειαδή, λα αληαγσληζηνχλ ηηο ρακειφηεξεο 

πιεξσκέο, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε απαζρφιεζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ, θπξίσο απηψλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ή απαζρνινχληαη σο νηθηαθνί βνεζνί. Οη εξγαδφκελνη απηνί 

απαζρνινχληαη κε εκεξνκίζζην θαηψηεξν απφ απηφ πνπ νξίδεη ε εθάζηνηε Γεληθή 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ή ν πξφζθαηα λνκνζεηηθά πξνζδηνξηζκέλνο θαηψηαηνο 

κηζζφο. Οη εκεδαπνί εξγαδφκελνη αλαγθάδνληαη πνιιέο θνξέο λα απνδερζνχλ ηα 

εκεξνκίζζηα απηά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν 

θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα έληνλν κεηαμχ ησλ αλέξγσλ. Οη Έιιελεο 

άλεξγνη δέρνληαη λα απαζρνιεζνχλ ππφ θαζεζηψο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο 

                                                 
3
 Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κέζσ ηνπ 

Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Πξνζσπηθνχ ( ΑΔΠ ). 

http://www.oaed.gr/
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εξγαζίαο κε ρακειά εκεξνκίζζηα, φπσο απηά ησλ κεηαλαζηψλ, κε ζθνπφ λα μεθχγνπλ 

απφ ηνλ εθηάιηε ηεο αλεξγίαο. 

 

Τπφ έλα ηψξα επξχηεξν πξίζκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ηα δεκφζηα 

έζνδα εκθαλίδνληαη κεησκέλα. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο κεησκέλεο 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ φμπλζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ήδε ειιεηκκαηηθψλ ηακείσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο δηαρένληαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα κεησκέλα θξαηηθά 

έζνδα ζπλήζσο αληαλαθιψληαη θαη ζε κεησκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε παξαβαηηθή απηή ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ εξγνδνηψλ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έρεη επίδξαζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζ‟φια λφκηκα θαη θπξίσο δειψλνπλ θαη αζθαιίδνπλ θαλνληθά 

ζηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. πγθεθξηκέλα, λνζεχεηαη ν 

πγηήο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απμάλεηαη ην θνξνινγηθφ βάξνο πνπ 

θαινχληαη λα επσκηζηνχλ νη ζπλεπείο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαζίζηαηαη αζέκηηνο, θαζψο ζην θπλήγη ηνπ εχθνινπ θέξδνπο φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ αδήισην θαη αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ. 

Πνιιέο θνξέο, νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ φια ηα λφκηκα ερέγγπα ζηνπο 

εξγαδφκελνχο ηνπο, αλαγθάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο λα 

παξαλνκήζνπλ θαη απηέο, αθνινπζψληαο ην δξφκν ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε φκσο επίπησζε πνπ ελζσκαηψλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, είλαη ε  

ππνλφκεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ κίαο νηθνλνκίαο. 

 

 

1.5 Ζ Δπξσπατθή δηάζηαζε 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν κε ηνλ φξν αδήισηε εξγαζία λννχληαη «φιεο νη ακεηβφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη λφκηκεο σο πξνο ηε θχζε ηνπο αιιά δελ δειψλνληαη ζηηο 

δεκφζηεο αξρέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςηλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε».  

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-

2656&language=EL  30/04/2014 )  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2656&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2656&language=EL
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Ζ ΔΔ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ελεξγεί ζηνλ ηνκέα ηεο αδήισηεο εξγαζίαο κε βάζε ηα 

άξζξα ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) πνπ αθνξνχλ 

ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 151 ηεο ΛΔΔ νξίδεη φηη ε Έλσζε θαη 

ηα θξάηε κέιε «έρνπλ σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο, ηε βειηίσζε ησλ όξσλ 

δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, πνπ ζα επηηξέςνπλ έλα πςειό θαη δηαξθέο επίπεδν απαζρόιεζεο 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνύ». ην άξζξν 153 ηεο ΛΔΔ παξαηίζεληαη νη 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Έλσζε ππνζηεξίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηε δξάζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ αθνκνίσζε ησλ απνθιεηφκελσλ 

πξνζψπσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  

Ζ πξφηαζε γηα κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ΔΔ κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζην άξζξν 153 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) 

ηεο ΛΔΔ, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ην « Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην Σπκβνύιην 

δύλαληαη λα ζεζπίδνπλ κέηξα ελζάξξπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θξαηώλ κειώλ, κέζσ 

πξσηνβνπιηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ησλ γλώζεσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαη δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθώλ, ηελ πξνώζεζε θαηλνηόκσλ 

ιύζεσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε εκπεηξηώλ».  

 

χκθσλα κάιηζηα κε πξφζθαην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (            

2013/2112 ( ΗΝΗ ) ), ηα θξάηε – κέιε θαινχληαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο αδήισηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο νπνίνπο ππνδεηθλχνπλ νη έιεγρνη ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο. 

Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζθπγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ελψπηνλ ηεο 

Γηθαηνζχλεο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ην Κξάηνο 

λα ηνπο παξέρεη δσξεάλ λνκηθή θάιπςε. Δπηπξφζζεηα, ην Κνηλνβνχιην θαιεί ηα θξάηε 

– κέιε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζηα πνηληθά 

αδηθήκαηα.  Δληφο ηνπ ίδηνπ ςεθίζκαηνο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κίαο επξσπατθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ. ηε βάζε απηή ζα θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην χςνο ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο ζε θάζε θξάηνο – κέινο κε ζθνπφ ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζηελ 

πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ – κειψλ πξνηείλεηαη ε 

ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζηα 

πξφηππα ηεο  βειγηθήο “Crossroads Bank for Social Security”. ( www.belgium.be 

23/05/2014 ). Οη δχν ( 2 ) πξναλαθεξζείζεο θαηλνηνκίεο ζα αλαδεηρζνχλ ζε ρξήζηκα 

εξγαιεία ησλ Δζληθψλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο, θαζψο ζα ηνπο παξέρνπλ ρξήζηκα 

δεδνκέλα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

http://www.belgium.be/
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Ζ “Crossroads Bank for Social Security” είλαη κία ειεθηξνληθή πχιε ( portal ) ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα πνιίηεο, εξγνδφηεο θαη επαγγεικαηίεο ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζην Βέιγην. Γεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ δεθαελληά ( 19 ) ρξφληα κε ζθνπφ λα 

βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, σο ε θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ( e-government ) ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

Μέζσ απηήο, παξέρνληαη ζηνηρεία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία ζηε ρψξα. ( www.socialsecurity.be 23/05/2014 ).
4
 

 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Δπηζεσξεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

αλάγεηαη σο χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πγηή πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, αιιά θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εάλ 

απηέο ππάξρνπλ ζα βνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ Δπηζεσξεηψλ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο επξσπατθήο πιαηθφξκαο γηα ηνπο 

Δπηζεσξεηέο εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ζα θέξεη ζε επαθή ηνπο εζληθνχο 

θνξείο επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο, φπσο είλαη νη θαηά ηφπνπο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, νη 

αξρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη κεηαλαζηεπηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο. Πέξα απφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ε δεκηνπξγία ηεο απνζθνπεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πξφιεςε θαη απνηξνπή ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο. ( www.acci.gr 23/05/2014 ) 

Δλψ νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 

ελαπφθεηληαη ζε θάζε θξάηνο κέινο, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη θνηλά 

γηα φια ηα θξάηε κέιε: π.ρ. αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, δπζθνιίεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ κνξθψλ 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, εμεχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ ησλ θαηάιιεισλ επηπέδσλ 

θνξνινγίαο/θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηεο απνζάξξπλζεο ησλ εξγνδνηψλ λα 

ζηξέθνληαη ζηελ αδήισηε εξγαζία, θαζψο θαη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ 

αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Ζ ελσζηαθή δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε 

                                                 
4
 Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο ε ζπγθεθξηκέλε πχιε έρεη θεξδίζεη δχν ( 2 ) δηεζλή 

βξαβεία. Σν 2006 ηεο απνλεκήζεθε ην Βξαβείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην δεκφζην ηνκέα ηεο 

θαηεγνξίαο « Δθαξκνγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ( ΣΠΔ ) ζην Κξάηνο : 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ». Σελ επφκελε ρξνληά, θέξδηζε ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ.       

 

http://www.socialsecurity.be/
http://www.acci.gr/
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επίπεδν ΔΔ ζα ζηήξηδε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ απνηξνπή θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, θαζηζηψληαο απηέο πην απνηειεζκαηηθέο θαη 

απνδνηηθέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνζζέηεη αμία ζηηο ελέξγεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη 

εζληθέο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ είλαη πξάγκαηη ην θαηαιιειφηεξν επίπεδν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αδήισηε εξγαζία. Δπηπιένλ, νη 

δηαζπλνξηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα ζε επίπεδν ΔΔ. πλεπψο, 

ε παξνχζα πξφηαζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. (Renooy et al, 

2004) 

 

Οη απνηειεζκαηηθφηεξνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ 

λα βνεζήζνπλ ηα θξάηε κέιε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020» ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην 75% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 20-64 εηψλ πξέπεη λα 

εξγάδεηαη θαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθαη. ιηγφηεξα άηνκα λα βξίζθνληαη ή λα θηλδπλεχνπλ λα 

βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

(http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 03/05/2014 ) 

Αλαιπηηθφηεξα, ην 2013 ν αξκφδηνο επίηξνπνο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηηο θνηλσληθέο 

ππνζέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε θ. László Andor, δήισζε : «Ζ αδήισηε εξγαζία 

απνηειεί κάζηηγα - θάλεη ηνπο εξγαδόκελνπο λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν 

θηώρεηαο θαη δπλεηηθά επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Υπνλνκεύεη ηελ αζθάιεηα ηεο 

εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ ζπληαμηνδόηεζε θαη ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σηεξεί από ηηο θπβεξλήζεηο ηα έζνδα από ηε θνξνινγία θαη ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε. Οη θπβεξλήζεηο, νη εξγνδόηεο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνηξνπή ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο». (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=21 04/05/2014 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm%2003/05/2014
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΑΓΖΛΧΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

2.1 Γεληθό πιαίζην ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο 

 

Ζ ρψξα καο θαηέρεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2010 ην πνζνζηφ απηφ άγγηδε ην 28,6 % επί ηνπ 

Αθαζαξίζηνπ Δγρσξίνπ Πξντφληνο ( ΑΔΠ ) ηεο ρψξαο. ( Karantinos, 2012 p.5 ). Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ε κείσζή ηεο απνηειεί χςηζηεο ζεκαζίαο πξφθιεζε γηα ηηο ειιεληθέο 

αξρέο. 

 

ηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο, ε αλαζθάιηζηε απαζρφιεζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ δελ 

απνδίδνληαη ζην ΗΚΑ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κέζσ ηεο ΑΠΓ. Αδήισηε είλαη ε 

εξγαζία πνπ δελ είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ηνλ ΟΑΔΓ. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 2972/2001 ( άξζξν 8 παξάγξαθνο 6 ), θάζε εξγνδφηεο πνπ 

απαζρνιεί πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ  ΗΚΑ - ΔΣΑΜ
5
, είλαη 

ππνρξεσκέλνο απφ 01/01/2002 «λα ππνβάιιεη θαη δηαθπιάζζεη ΑΠΓ» 

(http://www.ika.gr/gr/infopages/ergo/apd.cfm ηειεπηαία επίζθεςε ζηηο 08/05/2014 ). Ζ 

δήισζε απηή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν 

απαζρφιεζεο θάζε εξγαδνκέλνπ, θαζψο επίζεο ηελ ακνηβή πνπ απηφο ιακβάλεη θαη ην 

χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ζ ζπρλφηεηα ππνβνιήο ηεο ΑΠΓ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ εγθχθιην 14/2013. 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, θάζε εξγνδφηεο ππνρξενχηαη επίζεο λα ηεξεί έλαλ πίλαθα πξνζσπηθνχ 

εληφο ηεο επηρείξεζεο. Ο πίλαθαο απηφο ηνηρνθνιιείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεδία : επίζεην, φλνκα θαη 

παηξψλπκν ηνπ ππαιιήινπ, εκεξνκελία πξφζιεςεο, σξάξην εξγαζίαο θαη κεηθηέο 

απνδνρέο απηνχ. ε πεξίπησζε λέαο πξφζιεςεο, ν εθάζηνηε εξγνδφηεο νθείιεη λα 

ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο. Απηέο είλαη ε 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ν ΟΑΔΓ. Γηα ηελ αθξίβεηα, πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηα νηθεία 

κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα νθηψ ( 8 ) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

                                                 
5
 Αθνξά ηνπο κηζζσηνχο 
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πξφζιεςεο (αλαγγειία πξφζιεςεο). Γηα θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζηελ εξγαζηαθή 

ζρέζε ηνπ ππαιιήινπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο παξαίηεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ππεξσξηψλ, πξέπεη απαξαηηήησο 

λα ελεκεξψλεηαη ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Αθφκε, ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο γηα φια ηα είδε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη, φπσο 

επίζεο θαη γηα ηηο Δπηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο. 

 

2.2 Πνζνηηθή δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη ππνθηλήζεη ηελ εκθάληζε θαη άιισλ κνξθψλ 

αδήισηεο απαζρφιεζεο, πέξαλ απηψλ πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο. Παξάδεηγκα, θαίλεηαη λα έρνπλ απμεζεί νη πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ  

δειψλνληαη (θαη αζθαιίδνληαη) απφ ηνπο εξγνδφηεο σο κεξηθά απαζρνινχκελνη, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εξγάδνληαη κε κεγαιχηεξα ή αθφκε θαη πιήξε σξάξηα εξγαζίαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, θάπνηνη εξγαδφκελνη θαηαιακβάλνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο 

ηαπηφρξνλα, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη λφκηκε θαη νη ινηπέο παξάλνκεο.
6
 Σαπηφρξνλα, 

θάπνηνη εξγαδφκελνη εκθαλίδνληαη σο απνιπκέλνη (χζηεξα απφ εηθνληθή θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο) πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάηηνπλ ην επίδνκα αλεξγίαο, ελψ 

ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε κε θαζεζηψο αδήισηεο εξγαζίαο. 

(Karantinos, 2012  ). 

 

Ζ κέηξεζή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο  αληηκεησπίδεη ζηελ πξάμε ηηο ίδηεο δπζθνιίεο φπσο 

θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο πεγέο δεδνκέλσλ είλαη ε Έξεπλα 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ( ΔΛΣΑΣ ) θαη ηα ζηνηρεία 

απαζρφιεζεο πνπ εθδίδεη ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ( ΗΚΑ ). ηελ πξψηε 

πεξίπησζε δηεμάγεηαη έξεπλα ζηα λνηθνθπξηά αλαθνξηθά κε ηελ θχξηα απαζρφιεζή 

ηνπο, ελψ ζηε δεχηεξε ην ΗΚΑ εθδίδεη κεληαία ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ΑΠΓ πνπ ππνβάιινπλ νη εξγνδφηεο γηα ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ αζθαιίδνπλ ζε απηφ. ( ΗΟΒΔ, 2012 ζει.9-10 ) 

Πάλησο απφ ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΗΚΑ απφ ηελ 

κία πιεπξά θαη ησλ κηζζσηψλ απφ ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ζε θχξηνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ άιιε, πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε 

                                                 
6
 πλήζσο ε πξστλή απαζρφιεζε είλαη ε λφκηκε θαη ε απνγεπκαηηλή ε παξάλνκε 
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απφθιηζε παξνπζηάδεηαη ζηηο θαηαζθεχεο, ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 

κεηαπνίεζε θαη ηελ εζηίαζε. ( Karantinos, 2012 p.5 ). 

 

ηε ρψξα καο θπξηαξρνχλ νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, κε πξνζσπηθφ ηα ίδηα ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ βνεζψλ ζηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, νη νπνίνη απνθνκίδνπλ εηζφδεκα απφ ηελ εξγαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ αιιά ζπλήζσο δελ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο αζθάιηζεο, αλέξρεηαη ζην 5% 

ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ην 2011, πνπ είλαη ην πςειφηεξν ζηελ Δπξσδψλε. ( ΗΟΒΔ, 

2012 ζει. 12-13 ). Μάιηζηα, ζην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλνληαη θαη νη θιάδνη 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ νη νηθνγελεηαθνί βνεζνί ππεξηεξνχλ, κε ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα λα πξνεγείηαη καθξάλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γηάγξακκα 1 : Κιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό βνεζώλ 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζηελ ζπλνιηθή απαζρόιεζε, γηα ην έηνο 2011 

 

 

 

Πηγή : ΗΟΒΔ, ζει.12 
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Σελ ίδηα ζηηγκή, είλαη άθξσο εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ε ρψξα καο ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηελ πξψηε ζέζε ζην ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ, αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ 

βνεζψλ ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή έξεπλα ηεο Δurostat θαη θνηλνπνηήζεθε 

θαηφπηλ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ ΗΟΒΔ, φπσο θαηαδεηθλχεη θαη ην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

 

 

Γηάγξακκα 2 : Σα ζπκβνεζνύληα κέιε ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε σο πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρόιεζεο ζηελ Δπξσδώλε, γηα ην έηνο 2011 

 

Πηγή : ΗΟΒΔ, ζει.13 

 

 

 

ηελ Διιάδα κάιηζηα, ε απηναπαζρφιεζε εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα πςειή. Σν χςνο 

απηήο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ( Γεσξγαθνπνχιν,1995, 

ζει.162 ). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιινπλ ν πςειφο αξηζκφο ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ, ε επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο αλεμάξηεηεο εξγαζίαο, ην 

επίπεδν ησλ δπλεηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ε επειημία ηνπ σξαξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. ηελ επνρή καο, ε 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην εχθνιε, ράξε ζηελ χπαξμε 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ( ΔΠΑ ) θαη ηεο πιεζψξαο ησλ 
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επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχλ νη ηξάπεδεο. Σν ειεχζεξν σξάξην θαη ε 

γεληθφηεξε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνπο δπλεηηθά 

απηναπαζρνινχκελνπο. Δπίζεο, ε χπαξμε ή κε νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ ηάζε γηα απηναπαζρφιεζε, θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο έρνληεο 

νηθνγέλεηα λα ζπλδπάζνπλ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή. 

 

χκθσλα φκσο θαη κε ην πην θάησ δηάγξακκα, ηελ πξσηηά ηεο απηναπαζρφιεζεο 

θαηαθηά ν γεσξγηθφο θαη θηελνηξνθηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ ζηελ ηειεπηαία 

ζέζε βξίζθνληαη ηα θαηαιχκαηα. Δλδεηθηηθφ ηεο πςειήο απηναπαζρφιεζεο ζηελ 

Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο είλαη ην γεγνλφο φηη «ην 

πνζνζηό ησλ κηζζσηώλ, ην νπνίν εθηηκάηαη ζε 62,9 % είλαη ην ρακειόηεξν ζηελ Δ.Δ ζηελ 

νπνία αλέξρεηαη ζην 83,4 % ηνπ ζπλόινπ ησλ απαζρνινύκελσλ». 

(http://www.skai.gr/news/finance/article/242200   ηειεπηαία επίζθεςε 02/06/2014  ). 

 

Γηάγξακκα 3: Απηναπαζρνινύκελνη σο πξνο ην ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε θύξηνπο θιάδνπο 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, γηα ην 2011 

 

Πηγή : ΔΛΣΤΑΤ, Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ 

 

 

 

 

http://www.skai.gr/news/finance/article/242200%20���������%20��������%2002/06/2014
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2.3 Δξκελείεο ηεο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ αδήισηεο απαζρόιεζεο ζηελ  ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο  

 

Ζ αδήισηε εξγαζία δελ είλαη έλα πξσηνεκθαληδφκελν θαηλφκελν ζηελ Διιάδα ηεο 

θξίζεο. Αληίζεηα, ζπλππάξρεη κε ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη παζνγέλεηεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ πξφζθαηε φκσο χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε ρξένπο ηεο Δπξσδψλεο επέηεηλαλ ην θαηλφκελν απηφ Ζ 

πξφζθαηε θξίζε εθηφμεπζε ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζε δπζζεψξεηα χςε. χκθσλα 

κάιηζηα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ππεξηξηπιαζηάζηεθε. Γηα ηελ αθξίβεηα απφ ην 7,7 % πνπ θπκαίλνηαλ 

ην 2007, αλήιζε κέρξη θαη ην 27,7% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013. Παξφκνηα πνξεία 

αθνινχζεζε θαη ε καθξνρξφληα αλεξγία θαζψο απφ ην 4,2 % ην 2007 ππεξέβε ην 15% 

ην 2013, απνηειψληαο ην 66,8 % ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ..  

ηελ ζεκεξηλή επνρή ηα παξαπάλσ κεγέζε είλαη άθξσο απνγνεηεπηηθά. χκθσλα κε ηα 

πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλέξρεηαη ζην 26,8 % ηνλ Μάξηην ηνπ 

2014. Σν πνζνζηφ απηφ, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηελ Μεληαία Έξεπλα Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ, ελζσκαηψλεη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. 

www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE. ηειεπηαία επίζθεςε 02/06/2014).  

Έλαο κεγάινο αξηζκφο αλέξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη απφ ηνλ εθηάιηε ηεο αλεξγίαο 

βξίζθεηαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ε πηψζε 

ηεο δήηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ επέθεξε ε θξίζε, ψζεζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ απαζρφιεζε αδήισησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα 

θαηαζηνχλ βηψζηκεο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ινηπφλ, αξθεηνί εξγνδφηεο θαηαθεχγνπλ 

ζηελ πξαθηηθή ηεο απαζρφιεζεο αδήισηνπ θαη θπξίσο αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ, 

νχησο ψζηε λα απνθχγνπλ ην πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο. ( Schneider, F. and Enste, D. , 

2000 p. 78 ). 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο 

απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα είλαη πνιινί. Πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν, 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δηακνξθψλνληαη θαη άιιεο αηηίεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο εγγελείο αδπλακίεο πνπ εκθαλίδεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία. Δλδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο είλαη ν κεγάινο αξηζκόο Μηθξνκεζαίσλ 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE.%20���������%20��������%2002/06/2014
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Δπηρεηξήζεσλ
7
 θαη νη παξαδνζηαθέο θαη απαξραησκέλεο κέζνδνη παξαγσγήο ζε 

πνιινχο θιάδνπο. 

 

Δθηφο φκσο απφ ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, εμίζνπ ζεκαληηθή ζπληζηψζα απνηειεί ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ Διιάδα απφ θαηεμνρήλ ρψξα πξνέιεπζεο  

κεηαλαζηψλ, έρεη θαηαζηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. 

Δλδεηθηηθά, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 πνιινί Έιιελεο έπαηξλαλ ην δξφκν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 μεθίλεζε ε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

κεηαλαζηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. ( Ρνκπφιεο, 2008, ζει. 1 ). Σα 

ηειεπηαία φκσο ρξφληα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Αζηαηηθή θαη Αθξηθαληθή ήπεηξν. Δμαηηίαο ησλ πξφζθαησλ πνιηηηθψλ θξίζεσλ έρνπλ 

απμεζεί νη εηζεξρφκελνη κεηαλάζηεο απφ θξάηε φπσο ε Αίγππηνο, ε Ληβχε, ε πξία θαη 

πνιιά άιια. 

 

Υξήζηκε ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη θαη ε δηάθξηζε ησλ κεηαλαζηψλ αλάκεζα ζε 

λφκηκνπο θαη παξάλνκνπο. Οη κελ πξψηνη δηαζέηνπλ άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε 

ρψξα, ελψ νη δεχηεξνη ζηεξνχληαη ηέηνηνπ είδνπο λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ. Ζ 

χπαξμε παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηδεηλψλεη ην θαηλφκελν ηεο 

αδήισηεο αιιά θαη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, θαζψο εθείλνη δελ κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ κία ζέζε απαζρφιεζεο ζηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο. Οη λφκηκνη ηψξα 

κεηαλάζηεο πξνζνκνηάδνπλ κε ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, αλαθνξηθά κε ηα 

εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. Καηά ζπλέπεηα, απαζρνινχληαη ηφζν ζηελ επίζεκε φζν 

θαη ζηελ αλεπίζεκε αγνξά εξγαζίαο. 

 

Χζηφζν, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη κεηαλάζηεο πέθηνπλ ζχκαηα εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο. Απηφ θπξίσο ζπκβαίλεη ζηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη 

απνδέρνληαη ην ρακειφ εκεξνκίζζην πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη ππφ ην θαζεζηψο θφβνπ 

ελδερφκελεο απέιαζήο ηνπο. Γελ είλαη φκσο κφλν νη εμαηξεηηθά ρακειέο απνιαβέο πνπ 

επηθξαηνχλ, αιιά πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη δελ ιακβάλνπλ ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ζην ζεκείν απηφ είλαη ην πεξηζηαηηθφ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 

θαιιηέξγεηεο θξάνπιαο ζηελ Μαλσιάδα Ζιείαο ηνλ πεξζηλφ Απξίιην. Οη αιινδαπνί 

θαιιηεξγεηέο θξάνπιαο, πνπ φρη κφλνλ δνχζαλ ππφ ζπλζήθεο εξγαζηαθνχ Μεζαίσλα, 

                                                 
7
 Σν 95 % ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, φπνπ απαζρνινχλ θαηά κέζν 

φξν κέρξη πελήληα ( 50 ) άηνκα. ( Οηθνλνκηθή Καζεκεξηλή Γεθέκβξηνο 2011 ) 
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φηαλ δήηεζαλ ηα δεδνπιεπκέλα έμη ( 6 ) κελψλ, δέρηεθαλ ζσκαηηθή επίζεζε απφ ηνπο 

γαηνθηήκνλεο. Σν ελ ιφγσ ζπκβάλ, δελ βξήθε αληίζεηνπο κφλνλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, 

αιιά μεζήθσζε θαη δηεζλή θαηαθξαπγή ελαληίνλ ηεο ρψξαο, αθνχ πξνβιήζεθε απφ φια 

ηα δηεζλή Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ( CNN, BBC, Associated Press, Al Jazeera ). 

(www.tovima.gr/society/article/?aid=508506 ηειεπηαία επίζθεςε 30/05/2014 ) 

 

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε είζνδνο ησλ γπλαηθώλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, απνηέιεζε ε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο νηθηαθψλ βνεζψλ, ππεξεζηψλ θχιαμεο παηδηψλ αιιά θαη ειηθησκέλσλ. Ζ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, φπσο αλαιχζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, εκπίπηεη ζηε 

ζθαίξα ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. πλεπψο, κε ηελ έλαξμε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ππξνδνηήζεθε ε αχμεζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, αξθεηνί θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο ησλ 

Σξηηνβάζκησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο, εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζήο ηνπο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο 

απαζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν ππφ θαζεζηψο εκη-απαζρφιεζεο ( part-time ), είλαη 

ζπρλά αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη λένη δηαζέηνπλ ήδε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε απφ ην Παλεπηζηήκην ή απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

Παξαδείγκαηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνηεινχλ νη ππεξεζίεο δηακνλήο θαη 

εζηίαζεο, νη κεηαθνξέο γξήγνξνπ θαγεηνχ (delivery ) θαη ε δηαλνκή εληχπσλ 

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ. 

 

Μία εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εκθάληζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο είλαη ην κε 

κηζζνινγηθφ θφζηνο, δειαδή νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ Διιάδα (2011), ην κε κηζζνινγηθφ 

θφζηνο εξγαζίαο θπκαίλεηαη ζην 35 % ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο θαη απνηειεί 

έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. ( ΗΟΒΔ, 2012  ει.7 ) 

 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη εληφο ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη 

έληνλα ηα θαηλφκελα αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηα 

Δπηζηηηζηηθά επαγγέικαηα (εζηηαηφξηα-ηαβέξλεο, αίζνπζεο δεμηψζεσλ, κεδεδνπσιεία, 

θαθεηέξηεο - κπαξ, θέληξα δηαζθέδαζεο), Βηνηερληθά Πάξθα, Βηνκεραληθέο δψλεο, 

Κνκκσηήξηα, Πξαηήξηα Βελδίλεο, πλεξγεία Απηνθηλήησλ, Μεηαθνξηθέο Δπηρεηξήζεηο 

( ρεξζαίεο θαη πισηέο θπξίσο ), Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο  δξαζηεξηφηεηεο, 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=508506
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Ληαληθφ εκπφξην, Καζαξηφηεηα, Καηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Φηινμελία 

ππεξειίθσλ αηφκσλ ( Γεξνθνκεία ), Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη‟νίθνλ,  

Σειεπηθνηλσλίεο, Καηαιχκαηα, Δθπαίδεπζε,  Τπεξεζίεο αζθαιείαο (Security), 

Δπηρεηξήζεηο Φαζφλ. (http://www.ypakp.gr/  03/05/2014 ). 

 

Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε παξνπζία ηεο παξάλνκεο 

επειημίαο κε 20 % ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία θαη πςειφ επίπεδν παξαβίαζεο 

εηδηθφηεξσλ πηπρψλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζην πιαίζην κίαο εκθαλνχο παξαβαηηθήο 

ζηάζεο κεγάινπ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο αλεπαξθείο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, θαη ηε βξαδππνξία ηεο δηθαηνζχλεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην επίπεδν κηζζψλ
8
 ζηελ Διιάδα αλαινγεί ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο ζην 72 % ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ επηπέδνπ ηεο Δπξσδψλεο. Γηα 

ηελ αθξίβεηα πξφθεηηαη γηα 81 % ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο. (ΗΝΔ – ΓΔΔ, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Απνηειεί ηνλ απαξαίηεην δείθηε ππνινγηζκνχ ησλ θαηαβαιιφκελσλ απνδεκηψζεσλ απφιπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΟΗ ΠΡΟΦΑΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΓΖΛΧΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ηελ ππαγσγή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ ηξηκεξή 

ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ ζηήξημεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο θαη Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ («Μλεκφληα») κέρξη θαη ζήκεξα, νη 

πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο θαίλεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε δχν άμνλεο. Πξψηνλ, ηα άκεζα δηνηθεηηθά 

κέηξα ειέγρνπ ηεο παξαβαηηθφηεηαο (έιεγρνη, θπξψζεηο, θ.ι.π.) κε ηελ 

νλνκαζίαΔπηρεηξεζηαθφ ρέδην «ΆΡΣΔΜΗ» θαη δεχηεξνλ, ζεζκηθνχ ραξαθηήξα 

παξεκβάζεηο γηα ηελ κείσζε ησλ θηλήηξσλ πξνζθπγήο ζηελ αδήισηε θαη αλαζθάιηζηε 

εξγαζία. 

 

3.1 Σν επηρεηξεζηαθό ζρέδην « ΆΡΣΔΜΗ » 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ νξγαλσκέλν ζρεδηαζκφ εληαηηθψλ ειέγρσλ απφ κεηθηά θιηκάθηα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Αζθάιηζεο 

(ΔΤΠΔΑ) ηνπ ΗΚΑ πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη απφ ην 2011, χζηεξα απφ ηε ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ 3996/2011 «Αλακφξθσζε ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 170 Α΄). Χζηφζν ην 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην «ΑΡΣΔΜΗ» απέθηεζε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα, κφλν κεηά ηα κέζα ηνπ 2013, νπφηε θαη επηβιήζεθαλ ηα ηδηαίηεξα 

πςειά πξφζηηκα (ζε επίπεδα 18-πιάζηα ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ) θαη αμηνπνηήζεθε ε λέα 

πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ»). Σν 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην «ΑΡΣΔΜΗ», νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη :  

 Μία ζπλεθηηθή δέζκε νξγαλσκέλσλ ειέγρσλ απφ κεηθηά θιηκάθηα ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Αζθάιηζεο (ΔΤΠΔΑ) θαη 

ηνπ ΗΚΑ (κε ηελ ζπλδξνκή θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο γηα εθηεηακέλα 

πεξηζηαηηθά παξαβαηηθφηεηαο) 

 Σελ απζηεξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ θπξψζεσλ, ηφζν κε ηελ επηβνιή πςειψλ 

πξνζηίκσλ, φζν θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ επηβνιήο ηνπο (θαηά δέζκηα 

αξκνδηφηεηα) 

 Σελ πινπνίεζε νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλαγγειηψλ πξφζιεςεο, 

ηήξεζεο βηβιίσλ πξνζσπηθνχ, θ.ι.π 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ «ΑΡΣΔΜΗ» δεκνζηεχνληαη θάζε κήλα 

ζε ζρεηηθή Έθζεζε. Ζ δεκνζίεπζε επέξρεηαη κέζσ αλάξηεζεο ζηνλ αληίζηνηρν 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο( 

www.ypakp.gr  09/05/2014 ). Ζ κεληαία απηή έθζεζε πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηε δξάζε 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειέγρσλ. Παξάδεηγκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πιένλ πξφζθαην 

δειηίν απνηειεζκάησλ (Μάξηηνο 2014) δηελεξγήζεθαλ έιεγρνη ζε 11.023 επηρεηξήζεηο 

ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, απφ 15/09/2013 έσο 31/03/2014. πλνιηθά 

ειέγρζεθαλ ζε απηέο 71.750 εξγαδφκελνη, εθ ησλ νπνίσλ νη 1.338 δελ είραλ δεισζεί. 

Σα πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αγγίδνπλ ηα 13.807,817 

επξψ. ( www.ypakp.gr Γειηίν Σχπνπ, ηειεπηαία επίζθεςε 02/05/2014 ). 

 

         Σν .ΔΠ.Δ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΠΔΑ επηθνξηίδνληαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ελεκεξψλνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπο ππεξεζίεο.  Σν ηκήκα 

Αλάιπζεο, Σεθκεξίσζεο  θαη Αμηνπνίεζεο  Γεδνκέλσλ ηεο  Γ/λζεο  Δξγαζηαθώλ 

ρέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο  ηνπ .ΔΠ.Δ. παξαιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ, ηα θαηαρσξεί ζε κία εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ ( ηχπνπ Microsoft access ), 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο.Ζ 

ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη απηή πνπ αθνινπζεί ζηνλ πίλαθα 1 

 

 

Πίλαθαο 1 : Απνηειέζκαηα ειέγρσλ πνπ έιαβαλ ρώξα από 15/9/2013 έσο 31/03/2014 

Αρικμόσ 
Ελεγχκειςών 
Επιχειριςεων 

Αρικμόσ 
Επιχειριςεων 

με 
Αδιλωτουσ 

Εργαηόμενουσ 

Ποςοςτό % 
Παραβατικών 
Επιχειριςεων 

Αρικμόσ 
Εργαηομζνων 

Αρικμόσ 
Αδιλωτων 

Εργαηομζνων 

Ποςοςτό % 
Αδιλωτων 

Εργαηομζνων 
ςε ςχζςθ με 
το ςφνολο 

των 
εργαηομζνων 

Ποςά 
Προςτίμων 

ςε  (€) 

11.023 872 7,91% 71.750 1.338 1,86% 13.807.817 € 

Πηγή : Γειηίν Τύπνπ Σ.ΔΠ.Δ 

 

 

         πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 2, νη έιεγρνη είλαη εληαίνη θαη ζηηο δεθαηξείο 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε ηελ πξσηηά ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηνλ πςειφηεξν 

http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/
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αξηζκφ παξαβάζεσλ λα ζπληειείηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Καη‟ επέθηαζηλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα δηαζέηεη θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

παξαβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν πφξηζκα απηφ, θξίλεηαη σο αξθεηά αλακελφκελν, θαζψο 

ζηελ Αηηηθή ζπγθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ρψξαο. 

 

 

Πίλαθαο 2 : ηνηρεία ειέγρσλ ζε όιε ηε ρώξα  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αρικμόσ 

Ελεγχκειςών 
Επιχειριςεων 

Αρικμόσ 
Επιχειριςεων 

με 
Αδιλωτουσ 

Εργαηόμενουσ 

Ποςοςτό % 
Παραβατικών 
Επιχειριςεων 

Αρικμόσ 
Εργαηομζνων 

Αρικμόσ 
Αδιλωτων 

Εργαηομζνων 

Ποςοςτό % 
Αδιλωτων 

Εργαηομζνων 
ςε ςχζςθ με 
το ςφνολο 

των 
εργαηομζνων 

Ποςά 
Προςτίμων 

ςε  (€) 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

836 84 10,05 3.948 109 2,76 1.072.101 

ΑΣΣΙΚΗ 3.101 338 10,90 22.079 564 2,55 5.880.611 

ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 251 20 7,97 1.169 24 2,05 250.098 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 611 31 5,07 2.377 54 2,27 559.740 

ΔΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

384 24 6,25 2.067 29 1,40 301.692 

ΗΠΕΙΡΟΤ 728 36 4,95 4.794 44 0,92 450.255 

ΘΕΑΛΙΑ 960 87 9,06 7.600 130 1,71 1.321.687 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 217 18 8,29 773 23 2,98 258.201 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1.525 64 4,20 12.460 85 0,68 920.079 

ΚΡΗΣΗ 886 65 7,34 5.630 118 2,10 1.154.195 

ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 351 17 4,84 2.863 30 1,05 310.603 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 726 52 7,16 3.748 71 1,89 717.865 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 447 36 8,05 2.242 57 2,54 610.691 

ΤΝΟΛΟ 11.023 872 7,91 71.750 1.338 1,86 13.807.817 

Πηγή : Γειηίν Τύπνπ Σ.ΔΠ.Δ 

 

 χκθσλα ηψξα, κε ην επφκελν δηάγξακκα, ε αλαζθάιηζηε εξγαζία ζηε ρψξα καο 

αθνινπζεί κία ηάζε απνθιηκάθσζεο, ε νπνία ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ «ΆΡΣΔΜΗ». 
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Γηάγξακκα 4 :  Μεληαία κεηαβνιή αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΩΝ ΕΣΩΝ 2013 - 2014 
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Πηγή : Γειηίν Τύπνπ Σ.ΔΠ.Δ 

 

 

ην δηάγξακκα 5, παξνπζηάδεηαη κε εκπεηξηθά δεδνκέλα ε θνηλή δηαπίζησζε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ αλαζθάιηζησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη ζηνπο αιινδαπνχο. 

   Γηάγξακκα 5 : Αλαινγία αιινδαπώλ θαη εκεδαπώλ αλαζθάιηζησλ ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ 
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ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΣΙΟ 2014

 

Πηγή : Γειηίν Τύπνπ Σ.ΔΠ.Δ 
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Σν παξαθάησ ξαβδφγξακκα, παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2, 

ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ελψ ην δηάγξακκα 7 επηθεληξψλεηαη ζηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα 

θαη ηα πνζά ησλ επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ. 

  Γηάγξακκα 6 : Απνηειέζκαηα ειέγρσλ 

ΕΛΕΓΧΟΙ - ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΔΗΛΩΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (15/9/2013 - 31/3/2014)
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Πηγή : Γειηίν Τύπνπ Σ.ΔΠ.Δ 

  Γηάγξακκα 7 : Πνζνζηά παξαβαηηθόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηα επηβαιιόκελα πξόζηηκα 
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Πηγή : Γειηίν Τύπνπ Σ.ΔΠ.Δ 

 



 41 

Θεζκηθή ηνκή ζην θιέγνλ δήηεκα ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο ζηε ρψξα 

απνηέιεζε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 27397/122/19.08.2013 
9
. χκθσλα κε απηήλ, 

πξνβιέπεηαη ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ παξαλνκνχλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην πξφζηηκν απηφ νξίδεηαη ζην 18-πιάζην ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν θαηψηαηνο κηζζφο ζηελ Διιάδα έρεη νξηζηεί 

ζηα 586,11 επξψ, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζηα 10.550 επξψ αλά αδήισην εξγαδφκελν.  

Ο ιφγνο επηβνιήο ελφο ηφζν πςεινχ πξνζηίκνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ ζπκκφξθσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απνζθνπψληαο ηφζν ζηελ πξνιεπηηθή φζν θαη ζηελ θαηαζηαιηηθή 

ηνπ επίδξαζε. Πξνιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ κία παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο 

ιφγσ ηνπ πςεινχ πξνζηίκνπ δελ ζα έρνπλ θίλεηξν λα απαζρνιήζνπλ αδήισηνπο ή 

αλαζθάιηζηνπο εξγαδφκελνπο. ην θαηαζηαιηηθφ ηψξα επίπεδν, ε επηβνιή πξνζηίκνπ 

ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλα είδνο πνηλήο γηα απηνχο θαη ζα δξάζεη απνηξεπηηθά γηα ηελ 

επαλεκθάληζε ηεο πξαθηηθήο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Οη εξγνδφηεο πιένλ δελ ζα 

κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θέξδνο απφ ηελ παξάθακςε ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο. 

Οξγαλσηηθά ππεχζπλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ έρεη νξηζηεί ε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο φπσο επίζεο θαη ε 

αληίζηνηρε Γηεχζπλζε ηεο Σερληθήο θαη Τγεηνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. 

 

Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο νξίζηεθε ε 15
ε
 

επηεκβξίνπ 2013. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο, κεηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ απνηεινχκελα απφ 

Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο 

Δξγαζίαο πνπ ππάγνληαη ζην .ΔΠ.Δ πξαγκαηνπνηνχλ επηηφπηα εμαθξίβσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο, επηθνπξεί ην έξγν ηνπο ε ΔΤΠΔΑ 

πνπ ππάγεηαη ζην ΗΚΑ θαη ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ( ΓΟΔ ). Ζ 

επηινγή ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεπηηθά ζε φινπο 

ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξαθηηθή απηή απνηειεί ηελ 

ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε. Οη έιεγρνη φκσο κπνξεί λα είλαη θαη ζηνρεπκέλνη ζηνπο 

ηνκείο εθείλνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ θαηά παξάδνζε παξαλνκνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Τθίζηαηαη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο 

ζηελ ηειεθσληθή γξακκή 15512. ιεο νη θαηαγγειίεο εμεηάδνληαη απαξαηηήησο, 

                                                 
9
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αλεμάξηεηα εάλ πξνέξρνληαη επψλπκα ή αλψλπκα, εγγξάθσο ή πξνθνξηθά. Σα 

πξνγξάκκαηα ειέγρσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο φισλ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ, ζηηο πεξηνρέο εθείλεο ζηηο νπνίεο εκπίπηνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο. πλήζσο ζηελ πξάμε, πξνεγείηαη ζπλλελφεζε κεηαμχ απηψλ, ηεο 

Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο ΔΤΠΔΑ. Ο ιφγνο είλαη ε απνθπγή δηελέξγεηαο 

ειέγρνπ ζηελ ίδηα επηρείξεζε, αιιά θαη ε ζπγθξφηεζε κεηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηή θξίλεηαη αλαγθαία. 

 

Σα ζπγθεθξηκέλα πξφζηηκα επηβάιινληαη ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε 

παξάβαζε. Οη αξκόδηνη ειεγθηέο δηέπνληαη από δέζκηα αξκνδηόηεηα γηα ηελ πξάμε 

ηνπο απηή. Γελ ελαπόθεηηαη δειαδή ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα ε επηβνιή ηνπ 

αλάινγνπ πξνζηίκνπ. Δπίζεο, ε επηηφπηα επηβνιή πξνζηίκσλ απνηξέπεη θαη ηελ 

ελδερφκελε δηαγξαθή απηνχ, θαζψο κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ, 

παξαθξαηείηαη θαη ην αληίζηνηρν ζηέιερνο γηα ηελ ππεξεζία. Απηφ ηζρχεη επεηδή ε 

αδήισηε εξγαζία ινγίδεηαη πιένλ σο επζέσο απνδεηθλπόκελε παξάβαζε, κε ηε 

βνήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε δηεξεχλεζε ηεο «αληίδξαζεο» ησλ εξγνδνηψλ ζηα ηδηαίηεξα 

πςειά πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ ζηα κέζα επηεκβξίνπ 2013. Πξάγκαηη, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ ξνψλ ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ην κήλα 

επηέκβξην, θαίλεηαη λα δεκηνπξγήζεθε έλα θαζαξφ ηζνδχγην (πξνζιήςεηο κείνλ 

απνιχζεηο) 63.122 ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, νη ξνέο απαζρφιεζεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο θαη ζπλήζσο 

αξλεηηθέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηνλ επηέκβξην ζπληειέζηεθε κία καδηθή κεηαθνξά 

ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ καχξε νηθνλνκία (αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίεο) 

ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. Απηφ ην ζπκπέξαζκα εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ «λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο» ηνλ επηέκβξην πξνέθπςαλ απφ 

ηελ Πέκπηε 12/9 νπφηε θαη αλαθνηλψζεθε ε λέα απζηεξή πνηλή. 
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Πίλαθαο 3 : ΗΟΕΤΓΗΟ ΡΟΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ - ΔΡΓΑΝΖ 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.161 7.818 874 -6.783 4.108 5.138 -1.764 -554 -6.550 -15.797 -11.375 2.384 63.122 

Πηγή: Γειηίν Δξγάλε, Σεπηέκβξηνο 2013  
  

 

Γηάγξακκα 8 :  Ηζνδύγην ξνώλ απαζρόιεζεο 
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Πηγή: Γειηίν Δξγάλε, Σεπηέκβξηνο 2013  

 
 

 
 
 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα « ΔΡΓΑΝΖ »  

Αξσγφο ζηελ φιε πξνζπάζεηα αλαδεηθλχεηαη θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

«ΔΡΓΑΝΖ». Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζπιινγήο 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληζηά έλαλ θνκβηθήο ζεκαζίαο κεραληζκφ 

γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δξγάλε» ιεηηνχξγεζε πιήξσο απφ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2013, 

νπφηε θαη νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη πιένλ λα ππνβάιινπλ ηηο κεηαβνιέο 

πξνζσπηθνχ ηνπο απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.. Σν ζχζηεκα απηφ δηαζπλδέεηαη 

κε ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ( ΟΠ ) ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ ΗΚΑ, γηα 
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ηελ φζν ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθφηεξε απφδνζε ηεο ηζρχνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. 

 

Οη αιιαγέο πνπ ε «ΔΡΓΑΝΖ» επέθεξε είλαη πνιιέο. Καηαξράο, γηα θάζε εξγνδφηε πνπ 

απαζρνιεί εξγαδφκελν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζίζηαηαη 

πιένλ ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή αλαγγειίαο πξφζιεςεο, ηνπ πίλαθα 

πξνζσπηθνχ, ηεο αλαγγειίαο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο κηζζσηνχ, ηεο θαηαγγειίαο 

ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηεο βεβαίσζεο – δήισζεο γηα ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ή έξγνπ, ηεο ζχκβαζεο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο, ηεο εθ Πεξηηξνπήο Δξγαζίαο 

θαη ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο. Δπίζεο, απφ ηελ 1
ε
 

Απγνχζηνπ 2013 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Δ8, ην 

νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο, φπσο επίζεο θαη ε ππνβνιή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα απφ ηελ 15
ε
 

επηεκβξίνπ  ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 

Με άιια ιφγηα, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά νη ξνέο 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ πξνεγνπκέλσο ε δηαδηθαζία γηλφηαλ 

πξηλ κφλνλ ρεηξφγξαθα, κέζσ ηεο απηνπξφζσπεο παξνπζίαο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ θαη ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

ζρεηηθψλ εληχπσλ. Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηνχληαη επίζεο ηα δεδνκέλα 

πνπ παξέρεη ν ΟΑΔΓ γηα ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Παξάιιεια, 

πεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο ρεηξφγξαθεο θαηαρσξήζεηο θπξίσο ιφγσ εθπξφζεζκσλ 

ππνβνιψλ
10

 απφ ηελ κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη απφ αδπλακία απηψλ λα ηεξνχλ 

ειεθηξνληθά αξρεία απφ ηε θχζε ηνπο ( γεσξγηθέο θπξίσο επηρεηξήζεηο ). 

 

Οη πξνο άληιεζε πιεξνθνξίεο απφ ηα παξερφκελα ζηνηρεία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο « ΔΡΓΑΝΖ » είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη αθνξνχλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη απνηεινχλ ην εθαιηήξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο.  

Ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ πξάμε απνδεηθλχνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε « 

ΔΡΓΑΝΖ », έπεηηα απφ επεμεξγαζία φισλ ησλ δεδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα 
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 Οη νπνίεο ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηα απαξαίηεηα πξφζηηκα 
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παξαηεξήζνπκε ηελ αλαινγία πξνζιήςεσλ – απνιχζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο (Γηάγξακκα 7), αιιά θαη ζε κεληαία βάζε ( Γηάγξακκα 8 ). Σελ ίδηα ζηηγκή, 

απνηππψλνληαη πάιη νη πξνζιήςεηο θαη νη απνιχζεηο αλά είδνο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

(πιήξεο, κεξηθή, εθ πεξηηξνπήο ), αλά ειηθία θαη αλά θχιν ( Γηαγξάκκαηα 9-11 ). Γηα 

ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο, πξνρψξεζε ζηελ ζχλζεζε 

ελφο δηαγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο απνιχζεηο ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο, θαζψο θαη ην ηζνδχγην πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ απηψλ, πάιη ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο ζε κεληαία βάζε ( Γηάγξακκα 12 ). 

 

  Γηάγξακκα 9 : Αλαινγία πξνζιήςεσλ – απνιχζεσλ 
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Πηγή : Μεληαία Έθζεζε «Δξγάλε» Απξηιίνπ 2014  
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  Γηάγξακκα 10 : Πξνζιήςεηο θαη απνιχζεηο ζε κεληαία βάζε 

 

Πηγή : Μεληαία Έθζεζε «Δξγάλε» Απξηιίνπ 2014 

 

   Γηάγξακκα 11 : Πξνζιήςεηο αλά είδνο ζύκβαζεο 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ 

ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟ 1/1/2014 - 30/4/2014

33,21%

11,88%

54,91%

πλήρης μερική εκ περιτροπής

 

Πηγή : Μεληαία Έθζεζε «Δξγάλε» Απξηιίνπ 2014 
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  Γηάγξακκα 12 : Πξνζιήςεηο αλά ειηθία 

ΙΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ - ΑΠΟΛΥΕΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟ  2014

15.757

154 8.145

9.728

26.816

15-24 25-29 30-44 45-64 64+

 

Πηγή : Μεληαία Έθζεζε «Δξγάλε» Απξηιίνπ 2014 

 

 

  Γηάγξακκα 13 : Πξνζιήςεηο αλά θύιν 
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Πηγή : Μεληαία Έθζεζε «Δξγάλε» Απξηιίνπ 2014 
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  Γηάγξακκα 14 : Μεληαίεο πξνζιήςεηο - απνιύζεηο θαη ηζνδύγην 

ΡΟΕ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ -  ΡΟΕ ΑΠΟΛΥΕΩΝ  & ΙΟΖΥΓΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2013 - ΑΠΡΙΛΙΟ  2014
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Πηγή : Μεληαία Έθζεζε «Δξγάλε» Απξηιίνπ 2014 

 

3.2 Ο ξόινο ησλ ζεζκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, χζηεξα απφ ηελ ππαγσγή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ 

κεραληζκφ ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο θαη Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (Μλεκφληα), θάπνηεο παξεκβάζεηο 

έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο θαη 

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. Καηαξρήλ ζεηηθή, επηδηψθνληαο θαη πεηπραίλνληαο ηελ 

κεηαηξνπή αθαλψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε λφκηκεο θαη, γεληθφηεξα ηελ κείσζε ησλ 

θηλήηξσλ θαη δπλαηνηήησλ αλνκίαο.  

Χζηφζν, ε επίπησζε ζπλνιηθά ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ελδέρεηαη λα έρεη θαη αξλεηηθέο πηπρέο ζην δήηεκα απηφ, εληζρχνληαο ηηο ηάζεηο 

παξαβαηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Καη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ζπλνιηθφ 

θχκα κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ην 2010 έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

αληζνξξνπίαο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο κε ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ζεζκνζεηεκέλεο επειημίαο, ρσξίο αληηζηαζκηζηηθνχο κεραληζκνχο αζθάιεηαο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ, θαζηζηψληαο ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηζζφηεξν επηζθαιή ζε 

ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο χθεζεο θαη κεγάιεο αλεξγίαο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ην ηειηθφ πξφζεκν θαη ε επίπησζε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ  ζην 

επίπεδν ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο είλαη δχζθνιν λα απνηππσζεί, 

θαζψο δελ έρνπλ δηεμαρζεί πιήξσο εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο. 

 

Πάλησο, παξαδείγκαηα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ:  

 

 Μείσζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

 Έιεγρνο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ( δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κεηαμχ ΗΚΑ θαη 

ΔΠΔ ( λ.3996/2011 ). 

 Θέζπηζε θνππνληψλ ( voucher ) σο απνδεκίσζε – έλζεκα, ην ιεγφκελν 

εξγφζεκν 

 Καηάξγεζε «πνξηνθαιί βηβιίνπ» ηνπ ΗΚΑ 

 Καηαβνιή κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

 Μέηξα γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

 

 

εκαληηθφηεξν ζεζκηθφ κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο είλαη ε κείσζε ηνπ 

κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο εξγαζίαο κέζσ ηεο πεξηθνπήο ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ θαηά πέληε (5) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (κε δηαηάμεηο ζηνπο λ.4093/2012 θαη 

4254/2014. Δίλαη, εμάιινπ, γλσζηφ θαη έρεη ηεθκεξησζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ε 

«θνξνινγηθή ζθήλα», δειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψλεη 

ζπλνιηθά ν εξγνδφηεο γηα θάζε εξγαδφκελν θαη απηνχ πνπ ηειηθά ιακβάλεη ν 

εξγαδφκελνο, ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ «θίλεηξν» πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηελ αλεπίζεκε νηθνλνκία. (ακπεζάτ, Η., 2000) 

 

Ο έιεγρνο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ ( δηαζηαύξσζε ζηνηρείσλ κεηαμύ ΗΚΑ θαη 

ΔΠΔ ( λ.3996/2011 θαη λ.4225/2014 ) θαη ηδηαίηεξα ε δηαζηαχξσζε κεηαμχ ησλ 

εηζθνξψλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηηο Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) θαη απηψλ 

πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ θαηαβιεζεί ζηα ηακεία απφ ηηο επηρεηξήζεηο (κέζσ Σξαπεδψλ) 
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είλαη κηα νξγαλσηηθή αιιαγή πνπ βνεζά ζηελ αλίρλεπζε παξαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. 

 

Σν Δξγόζεκν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνιoχληαη ηαθηηθά ή πεξηζηαζηαθά γηα ηδησηηθέο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο.
11

 Δθδίδεηαη 

απφ ηα θαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ θαη εμαξγπξψλεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν ζε νπνηνδήπνηε 

ππνθαηάζηεκα Σξαπέδεο. Απφ ην πιεξσηέν πνζφ ηνπ Δξγνζήκνπ παξαθξαηνχληαη νη 

αλάινγεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (25% γηα ην ΗΚΑ θαη 10% γηα ηνλ ΟΓΑ), πνπ ζηελ 

ζπλέρεηα απνδίδνληαη ζηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην άξζξν 74 ηνπ λφκνπ 4144/2013 « Ακνηβή θαη παξαθξάηεζε 

εηζθνξψλ πεξηζηαζηαθά απαζρνινχκελσλ » θαη ε εγθχθιηνο 43/2013 ηνπ ΗΚΑ – 

ΔΣΑΜ, εληάζζνπλ ηηο αθφινπζεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηελ έθδνζε Δξγνζήκνπ : 

 Τπεξεζίεο νηθνγελεηαθήο βνεζεηηθήο θξνληίδαο ( νηθηαθνί βνεζνί ) 

 Κεπνπξηθέο εξγαζίεο 

 Φχιαμε θαη κεηαθνξά παηδηψλ, βξεθψλ θαη λεπίσλ 

 Παξνρή βνήζεηαο θαη θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο θαη ΑΜΔΑ 

 Φξνληίδα αζζελψλ 

 Παξάδνζε ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ 

 Τπεξεζίεο αηζζεηηθήο ( θνκκσηηθή, πεξηπνίεζε πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο ) 

 Γηαλνκείο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ 

 Απαζρνινχκελνη ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο εληχπσλ 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα απνζαθεληζηεί θαη ε έλλνηα ηεο θάξηαο εξγαζίαο. Ζ 

πεξίθεκε θάξηα εξγαζίαο πξφθπςε απφ ην άξζξν 26 ηνπ λφκνπ 3996/2011. Αθνξά 

ζηελ « ηνπνζέηεζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο βαζηθψλ παξακέηξσλ 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο εληφο ηεο επηρείξεζεο ». Απνηππψλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ε 

ψξα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ φπσο επίζεο θαη ην σξάξην 

εξγαζίαο απηνχ. Σα ζηνηρεία απηά ζα ζπλδένληαη ζε έλα εληαίν θεληξηθφ ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα κε ην ΗΚΑ, ην .ΔΠ.Δ θαη ηνλ ΟΑΔΓ. Θα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

δηαζηαχξσζεο απηψλ κε ηελ ΑΠΓ πνπ ππνβάιιεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά, 

ν ζεζκφο ηεο θάξηαο εξγαζίαο, παξά ηε ζεζκνζέηεζή ηεο, δελ έρεη κέρξη ζήκεξα 

                                                 
11

 Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 (λφκνο 3996/2011) θαη ε επίζεκε ηελ 

01/01/2012. 
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εθαξκνζηεί, ιφγσ ζεκαληηθψλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ δεηεκάησλ (ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, φζν, θπξίσο, ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ) πνπ 

αλέθπςαλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ. 

 

Θεζκηθή ηνκή ζηα εξγαζηαθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο απνηέιεζε ε θαηάξγεζε ηνπ 

ιεγφκελνπ « πνξηνθαιί βηβιίνπ » ηνπ ΗΚΑ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή επεξεάδεη 196.695 

επηρεηξήζεηο. Ζ θαηάξγεζε ξπζκίδεηαη κε δηάηαμε πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ζηηο 

07/04/2014 ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξφλνηαο. ( 

www.kathimerini.gr 23/05/2014 ). Ζ πιήξεο θαηάξγεζε ζα επέιζεη απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 

ηνπ 2014. Οπζηαζηηθά, επξφθεηην γηα έλα βηβιίν ζην νπνίν θαηαρσξνχζαλ νη 

επηρεηξήζεηο φιεο ηηο λέεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηειάκβαλε 

ζηνηρεία φπσο ε εκεξνκελία πξφζιεςεο, ην σξάξην εξγαζίαο, ε εηδηθφηεηα θαη ην 

επίπεδν εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζην νπνίν αλήθε ν ππάιιεινο. 

 

Σψξα πιένλ φιεο νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα εγγξάθνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζην 

αξκφδην ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ ηελ « Δξγάλε ». Να ζεκεησζεί φηη ε 

ηήξεζε ηνπ « πνξηνθαιί βηβιίνπ » ήηαλ ππνρξεσηηθή ηα ηειεπηαία είθνζη ( 20 ) ρξφληα 

ζηε ρψξα καο. πλεπψο, ε θαηάξγεζε απηή αλάγεηαη σο χςηζηεο ζεκαζίαο θαζψο κε 

ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππαιιήισλ, θαζίζηαηαη πην εχθνιε ε 

δηαζηαχξσζή ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πάηαμε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. 

 

Ζ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έρεη 

μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ινγαξηαζκνύ Σξαπέδεο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθή πιεξσκή απηψλ, αιιά θαη ε εμαθξίβσζε 

ηνπ αξηζκνχ ηνπο πνπ δειψλνπλ νη εξγνδφηεο, φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ 

θαηαβαιιφκελσλ απνδνρψλ. Ζ πξφβιεςε απηή ππάξρεη ζηνλ λφκν 3863/2010 

παξάγξαθνο 2 άξζξν 40. Δπεηδή φκσο εθθξεκεί ε έθδνζε Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ 

(ΤΑ), ε πξαθηηθή απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθή.  

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρώξαο αλαδεηθλχεηαη 

σο έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πκβνχιηα 

http://www.kathimerini.gr/
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Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (ΔΜ).
12

 Σν ΔΜ είλαη έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πξνο ην 

Γήκν θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία βάζεη ηνπ Άξζξνπ 78 ηνπ Νφκνπ Ν. 3852/2010 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Παξαδείγκαηα ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρσλ νξγάλσλ 

θαηαγξάθνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θάπνηα απφ απηά έρνπλ 

ήδε καθξά παξάδνζε ιεηηνπξγίαο, φπσο απηφ πνπ ιεηηνπξγεί ζην δήκν ηεο 

Βαξθειψλεο. 

 

Ζ δεκηνπξγία φκσο ησλ πκβνπιίσλ απηψλ επζπγξακκίδεηαη θαη κε ηελ «ηξαηεγηθή 

Δπξψπε 2020», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε λφκηκε κεηαλάζηεπζε αλαδεηθλχεηαη σο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Δπίζεο αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο σο έλα κέζνλ αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

Οπγγαξία πάλησο νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο επηηπγράλνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ φηη ν γεγελήο πιεζπζκφο. 

Αληίζεηα, ζηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Φηλιαλδία καζηίδνληαη απφ πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο θαη ζπλεπψο ζπκκεηέρνπλ ιηγφηεξν ζηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο 

απφ ηνπο ληφπηνπο. πλεπψο, ε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ λφκηκε 

απαζρφιεζε απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο ππφινηπεο 

θνηλσλίαο. (Novotny, V., 2012 p. 7 ). 

 

3.3 Σν ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρσλ 

Σν .ΔΠ.Δ είλαη ππεξεζία πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη ηεο 

νπνίαο πξνΐζηαηαη κεηαθιεηφο Δηδηθφο Γξακκαηέαο (άξζξν 28, Ν.1558/1985). 

Γηαξζξψλεηαη ζε Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο. Ζ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηά 

ηνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη νη θαζ' χιε αξκνδηφηεηέο ηνπ αζθνχληαη απφ 

ηελ Κεληξηθή θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο απηνχ. 

Σν .ΔΠ.Δ ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν 2639/1998 απνηειεί ηνλ εζληθφ 

ειεγθηηθφ κεραληζκφ αλαθνξηθά κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα 

                                                 
12

 Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ήδε απφ ην 1992 κε ςήθηζκά ηνπ (ETS 144) ζπζηήλεη ηε δεκηνπξγία ησλ 

ΔΜ ζην ηνπηθφ επίπεδν ησλ Γήκσλ. 



 53 

ηελ αθξίβεηα, επηβιέπεη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ κε ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ. Δθηφο 

ησλ εκεδαπψλ, ν λφκνο απηφο πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίπησζε ππεθφσλ ρσξψλ εθηφο 

Δ.Δ, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ππφ θαζεζηψο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, είηε πξφθεηηαη γηα κεξηθή είηε γηα πιήξε απαζρφιεζε. Ο 

λφκνο 2639/1998 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 136/1999, πξνβιέπνπλ ηελ 

άκεζε ελεκέξσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν αξκφδηνο 

Δπηζεσξεηήο Δξγαζίαο δηαπηζηψλεη παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

 Ζ ΔΤΠΔΑ κε ηελ ζεηξά ηεο απνηειεί Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, ελψ ην .ΔΠ.Δ ζπληζηά ηελ αληίζηνηρε Κεληξηθή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φια ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πξαγκαηνπνηνχκελνπο ειέγρνπο απνζηέιινληαη ζην 

.ΔΠ.Δ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία, πξηλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία φκσο, δελ είλαη αξκφδηα κφλνλ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ. 

ε παξάιιειν ρξφλν επηθνξηίδεηαη κε ηελ παξνρή θάζε είδνπο πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ε εμσδηθαζηηθή επίιπζε εξγαηηθψλ 

δηαθνξψλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαηά θχξην ιφγν έπεηηα απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. 

ηελ πξάμε ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία απνξξνθάεη ηελ πιεηνςεθία ησλ σξψλ 

εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΔΤΠΔΑ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη επί 

θαζεκεξηλήο βάζεσο πξνζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο εξγαδφκελνη, 

εξγνδφηεο, ινγηζηέο θαη δηθεγφξνη κε ζθνπφ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε ην 

Κξάηνο ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

χκθσλα δε κε ηνλ λφκν 4144/2013 θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 14 απηνχ ε 

Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία θαζίζηαηαη ζπλαξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο είλαη επηθνξηηζκέλε κε « ηελ πξφιεςε, 

έξεπλα θαη θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ ηειέζηεθαλ εηο 

βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ή δηαζέηνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο .»( 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Ite

mid=378&lang= 16/05/2014 ) πγθεθξηκέλα, αξκφδην είλαη ην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη 

Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αδήισηεο θαη θπξίσο ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. 

Αζρνιείηαη κε ηηο παξαβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εηο βάξνο ησλ Οξγαληζκψλ 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&lang
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Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Πξφλνηαο θαη Πεξίζαιςεο ησλ πνιηηψλ. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ε κε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ε 

παξάλνκε ζπληαγνγξάθεζε, ε ππεξηηκνιφγεζε θαξκάθσλ θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη άιιεο πνιιέο. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Οη ιεπηνκέξεηεο πνπ δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ θαζνξίζηεθαλ 

απφ ην Σκήκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο πνπ ππάγεηαη ζηε 

Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

δεκνζηνπνηήζεθαλ κε ηελ ππ‟ αξηζκφλ 27397/122/19.08.2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε.  

Καηαξράο, ν αξκφδηνο Δπηζεσξεηήο Δξγαζίαο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζε έλαλ 

εξγαζηαθφ ρψξν εμεηάδεη αλ φιν ην πξνζσπηθφ έρεη  θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζρχνληα 

πίλαθα πξνζσπηθνχ πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ έζησ θαη έλαο 

εξγαδφκελνο δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα απηφ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ νηθείν 

εξγνδφηε
13

. Σν πξφζηηκν απηφ ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

Γηα θάζε αδήισην εξγαδφκελν – ππάιιειν  πνιιαπιαζηάδεηαη ν θαηψηαηνο λφκηκνο 

θαη λνκνζεηεκέλνο κηζζφο επί δεθανθηψ ( 18 ) κήλεο εξγαζίαο, ελψ γηα θάζε αδήισην 

εξγαδφκελν – εξγαηνηερλίηε ην θαηψηαην λφκηκν θαη λνκνζεηεκέλν εκεξνκίζζην επί 

ηεηξαθφζηεο ηξείο ( 403 ) εκέξεο εξγαζίαο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ εθάζηνηε 

εξγαδφκελνπ ( άλσ ή θάησ ησλ εηθνζηπέληε ( 25 ) εηψλ. ( άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 

4093/2012). 

Πίλαθαο 4 : Τπνινγηζκόο επηβαιιόκελνπ πξνζηίκνπ 

Καηεγνξία Μηζζφο Δπί κήλεο εξγαζίαο Δπηβαιιφκελν 

πξφζηηκν 

Γηα ππάιιειν 

ειηθίαο άλσ ησλ 25 

εηψλ 

586,08 18 10.549,44 € 

Γηα ππάιιειν 

ειηθίαο θάησ ησλ 

25 εηψλ 

510,95 18 9.197,10 € 

 

                                                 
13

 Καηά ησλ πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ, νη αζθαιηζκέλνη θαη νη εξγνδφηεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

έλζηαζεο ελψπηνλ ηεο Σνπηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (ΣΓΔ) ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ ηηο εμέδσζε. Ζ 

έλζηαζε απηή ππνβάιιεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ε 

άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. 
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Καηεγνξία Ζκεξνκίζζην Δπί εκέξεο 

εξγαζίαο 

Δπηβαιιφκελν 

πξφζηηκν 

Γηα εξγαηνηερλίηε 

ειηθίαο άλσ ησλ 25 

εηψλ 

26,18 403 10.550,54 € 

Γηα εξγαηνηερλίηε 

ειηθίαο θάησ ησλ 

25 εηψλ 

22,83 403 9.200,49 € 

 

Πεγή : Υπνπξγηθή Απόθαζε 27397/122/19.08.2013 

 

Δπηπιένλ, παξαβάζεηο απνηεινχλ θαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο : 

 Με επίδεημε εηδηθνχ βηβιίνπ ππεξσξηψλ  

 Με επίδεημε βηβιίνπ εκεξήζησλ δειηίσλ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

νηθνδνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ 

 Με επίδεημε εληχπσλ φξσλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Με επίδεημε εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ απνδνρψλ πξνζσπηθνχ 

 Απνπζία Δηδηθνχ Βηβιίνπ Καηαρψξεζεο Νενπξνζιακβαλφκελνπ Πξνζσπηθνχ
14

 

 

Σν επηβαιιφκελν γηα θάζε πεξίζηαζε πξφζηηκν δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ θάζε επηρείξεζε σο εμήο : 

1. Γηα επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί κέρξη δέθα ( 10 ) εξγαδφκελνπο ην πνζφ 

νξίδεηαη ζηα ηξηαθφζηα ( 300 ) επξψ 

2. Γηα επηρείξεζε κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ απφ έληεθα ( 11 ) έσο πελήληα ( 

50 ) άηνκα αλέξρεηαη ζηα ρίιηα ( 1000 ) επξψ 

3. Γηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη απφ πελήληα έλα ( 51 ) έσο εθαηφλ πελήληα 

( 150 ) εξγαδφκελνπο, ην πξφζηηκν αγγίδεη ηα δχν ρηιηάδεο ( 2000) επξψ 

4. Γηα επηρείξεζε κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ απφ εθαηφλ πελήληα έλα ( 151 ) 

έσο δηαθφζηα πελήληα ( 250 ), ην πνζφ αληηζηνηρεί ζηα ηξείο ρηιηάδεο ( 

3000 ) επξψ 

                                                 
14

 χκθσλα κε απηφ, θάζε λέα πξφζιεςε θαηαρσξείηαη ζε έλα λέν μερσξηζηφ βηβιίν, γηα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί κία επηρείξεζε. 
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5. Γηα επηρείξεζε κε πάλσ απφ δηαθφζηνπο πελήληα έλαλ ( 251 ) 

εξγαδφκελνπο, ην πξφζηηκν εθηνμεχεηαη ζηα πέληε ρηιηάδεο ( 5000 ) 

επξψ 

 

 

 Οη Δπηζεσξεηέο θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ζπκπιεξψλνπλ ππνρξεσηηθά Γειηία 

Διέγρνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ηεινχκελσλ παξαβάζεσλ. 

Ζ κνξθή ησλ δειηίσλ απηψλ πνηθίιιεη. Μπνξεί λα είλαη ηππνπνηεκέλα έληππα ( 

ζπλήζσο ) ή αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο. ( άξζξν 20 παξάγξαθνο 2 ηνπ λφκνπ 

4144/2013). Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ν εθάζηνηε Δπηζεσξεηήο θξίλεηαη 

αξκφδηνο γηα ηελ ζχληαμε έθζεζεο απνηειεζκάησλ επί ηνπ δηεμαρζέληνο ειέγρνπ. Αθνχ 

νινθιεξψζεη ηελ ζχληαμε, ηελ ππνβάιεη ζηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. 

 

ηελ πξάμε παξέρνληαη θάπνηεο νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηελ εξγνδνζία.  Δάλ πάιη, 

ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν θαηαβιεζεί εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10)εκεξψλ, 

ν εξγνδφηεο ζα δηθαηνχηαη έθπησζε 30 % επί ηνπ ηειηθνχ πνζνχ.
15

 

(http://www.kathimerini.gr/498415/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/yyhla-

prostima-gia-osoys-apasxoloyn-adhlwtoys-anasfalistoys-erg). Ζ έθπησζε απηή 

ινγίδεηαη σο κία ζεηηθή εμέιημε, θαζψο αληηκεησπίδεη επηεηθψο ηελ επηρείξεζε – 

παξαβάηε θαη ηεο παξέρεη έλα θίλεηξν γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σαπηφρξνλα, ην νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ θαιείηαη λα 

επσκηζηεί εκθαλίδεηαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ. Τπφ κία 

επξχηεξε ζεψξεζε φκσο, κε ηνλ ηξφπν απηφ απμάλνληαη γξεγνξφηεξα ηα Γεκφζηα 

Έζνδα, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαηξέρνπκε. 

 

Αθφκε, επηβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

κίαο επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ εξγνδφηε.
16

 Δλδεηθηηθά, ηα κεηθηά 

θιηκάθηα ειέγρνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηακαηήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα κίαο 

επηρείξεζεο κέρξη ηξείο ( 3 ) εκέξεο, ελψ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη 

ε ζπλδξνκή ηνπ θαζ‟χιελ αξκνδίνπ Τθππνπξγνχ ή αθφκε θαη Τπνπξγνχ. Δηδηθά γηα 

                                                 
15

 Με ηελ εκπξφζεζκε πιεξσκή ηνπ πξνζηίκνπ ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε εληφο πέληε (5) εκεξψλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαβνιήο ηνπ, λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ην ζρεηηθφ 

Γηπιφηππν Δίζπξαμεο. 
16

 χκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ λφκνπ 3996/2011. 

http://www.kathimerini.gr/498415/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/yyhla-prostima-gia-osoys-apasxoloyn-adhlwtoys-anasfalistoys-erg
http://www.kathimerini.gr/498415/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/yyhla-prostima-gia-osoys-apasxoloyn-adhlwtoys-anasfalistoys-erg
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ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απνδεδεηγκέλα παξάλνκνπο κεηαλάζηεο πξνβιέπεηαη 

πξνζσξηλφ ή αθφκε θαη νξηζηηθφ θιείζηκν απηψλ.
17

  

 

Ζ απαζρφιεζε παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ επηθέξεη πνηλή θπιάθηζεο πέληε ( 5 ) κελψλ, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 88 ηνπ λφκνπ 4144/2013. Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη 

απηεπαγγέιησο, ελψ ην .ΔΠ.Δ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε κελπηήξηαο αλαθνξάο 

πξνο ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο αξρέο. ηελ ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο λφκνπ 

πξνθαλψο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαη ε πεξίπησζε ησλ θξανπινπαξαγσγψλ 

ζηελ Μαλσιάδα, θαζψο απνηέιεζε κεγάιε δπζθήκηζε γηα ηε ρψξα θαη κπήθε ζην 

ζηφραζηξν πνιπάξηζκσλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ πξαθηηθή απηή απνηειεί 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4052/2012.
18

 Σν κέηξν απηφ ζεζπίζηεθε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο 

απνηειεί ελαξκφληζε πξνο ηελ νδεγία 2009/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ.
19

 

 

Να κελ ιεζκνλνχκε ην γεγνλφο φηη θπξψζεηο πξνβιέπνληαη φρη κφλνλ γηα ηνπο 

εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ αδήισην θαη αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ, αιιά θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. χκθσλα κε ην θείκελν ηνπ λφκνπ 4144/2013, ην πξφζηηκν 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε αλαζθάιηζην εξγαδφκελν, ν νπνίνο ιακβάλεη ηαπηφρξνλα 

επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ αλέξρεηαη απφ 3.000 έσο 5.000 επξψ. Πάλησο θαη γηα 

θάζε άιινλ εξγαδφκελν πνπ απαζρνιείηαη κε παξάλνκν ηξφπν θαη δελ δηθαηνχηαη 

επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ πξνβιέπεηαη δηνηθεηηθή θχξσζε χςνπο 400 επξψ. ( 

www.rizospastis.gr 29/05/2014). Ζ ηηκσξία ηνπ εξγαδφκελνπ θαληάδεη σο ππεξβνιηθή, 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ φρη κφλνλ δελ απνιακβάλεη ηα πιήξε δηθαηψκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, 

θαζψο είλαη αδήισηνο, θαιείηαη λα πιεξψζεη νηθνλνκηθά ην ηίκεκα γηα ηελ 

απαζρφιεζή ηνπ απηή, ρσξίο θπζηθά λα επζχλεηαη ν ίδηνο γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

ηνλ αληίπνδα βέβαηα φισλ απηψλ, απαηηείηαη ε αξσγή θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πνιίηε 

γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Πξνθαλψο, ε θχξσζε απηή πθίζηαηαη γηα ηνλ αδήισην 

εξγαδφκελν, πξνθεηκέλνπ απηφο λα απνθηήζεη έλα αληηθίλεηξν θαη λα κελ απαζρνιείηαη 

ππφ ην θαζεζηψο αδήισηεο εξγαζίαο. 

                                                 
17

 Ζ πξαθηηθή απηή μεθίλεζε κε αθνξκή ην βηαζκφ ηεο 15ρξνλεο Μπξηνχο ζηελ Πάξν απφ λεαξφ 

Παθηζηαλφ πνπ εξγαδφηαλ ζε ηνπηθή επηρείξεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012. 
18

 ΦΔΚ 41/Α/01-03-2012 
19

 Ζ νδεγία απηή δεκνζηεχζεθε ζηηο 18/06/2009 θαη ξπζκίδεη ηελ « Δπηβνιή ειαρίζησλ πξνηχπσλ φζνλ 

αθνξά ηηο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα θαηά ησλ εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχλ παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ ». 

http://www.rizospastis.gr/
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Οινθιεξψλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ηνληζηεί φηη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζεζκηθή, νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δνκή ηεο θάζε ρψξαο. Οη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο αξρέο 

δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. πλήζσο, νη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο, νη θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη θνξνινγηθέο αξρέο απνηεινχλ ηα θχξηα ψκαηα πνπ 

επηθνξηίδνληαη κε ηε δξάζε απηή. ( πίλαθαο ). ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο ινηπφλ, 

νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν αλαιακβάλνπλ ην ξφιν απηφ. Ο ιφγνο 

είλαη δηφηη ε αδήισηε εξγαζία ζηα θξάηε απηά ππνθηλείηαη απφ ηελ απηναπαζρφιεζε, ε 

νπνία δελ εκπίπηεη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο. Απφ ηελ 

άιιε ζηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ΚΑΔ αιιά θαη ζηνλ λφην, ε κηζζσηή εξγαζία 

απνηειεί ηελ θπξίαξρε κνξθή αδήισηεο απαζρφιεζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

πνιηηηθέο επηθεληξψλνληαη ζηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ – εξγαδνκέλσλ. πλεπψο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν. 

 

Πίλαθαο 5 : Οη θύξηεο δεκόζηεο αξρέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο ζε 31 ρώξεο 

 

Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ΟΚΑ Φνξνινγηθέο Αξρέο 

Βνπιγαξία, Κχπξνο, 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 

Διιάδα, Οπγγαξία, Ηηαιία, 

Λεηνλία, Ληζνπαλία, 

Ηζιαλδία, Μάιηα, 

Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, 

ινβαθία, ινβελία, 

Ηζπαλία 

Βέιγην, Γαιιία, Διβεηία, 

Ληρηελζηάτλ 

Απζηξία, Γαλία, Δζζνλία, 

Φηλιαλδία, Γεξκαλία, 

Ηξιαλδία, Οιιαλδία, 

Ννξβεγία, νπεδία, 

Μεγάιε Βξεηαλία 

 

Πεγή : Dekker et al ( 2010 ) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

4.1 Αμηνιόγεζε 

Απφ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη έπεηηα, ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο απαζρφιεζεο 

βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο, 

θαζψο παξνπζίαζαλ έμαξζε ηα λνζεξά ζπκπηψκαηα ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο.  ε παιαηφηεξεο αδπλακίεο, φπσο ε έιιεηςε ζπλεθηηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, πξνζηέζεθαλ θαη 

λένη δπζκελείο παξάκεηξνη, φπσο ε παξαηεηακέλε χθεζε θαη ε εθηφμεπζε ηεο αλεξγίαο.  

Απφ ηελ άιιε, ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ελψ ζα κπνξνχζε  - θαη επηδηψρζεθε - λα 

ιεηηνπξγήζεη σο εθαιηήξην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, εληνχηνηο θηλήζεθε 

πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Παξφηη επήιζε κείσζε ησλ νλνκαζηηθψλ θαη 

πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ιφγσ ηνπ Μλεκνλίνπ, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα 

απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηε λφκηκε απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ, θάηη 

ηέηνην δελ παξαηεξήζεθε ζηελ πξάμε, ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιε έθηαζε.    

Καη απηφ ζπκβαίλεη γηα πνιινχο ιφγνπο: Καηαξρήλ, παξακέλνπλ νη ζηξεβιψζεηο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν κεγάινο παξαγσγηθφο 

θαηαθεξκαηηζκφο θαη ην πνιχ κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη νη 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία.  

Δπηπιένλ, ν θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πνιηηψλ (εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ) θαη πνιηηείαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ππνλνκεχεη 

πεξαηηέξσ ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Ζ αδήισηε 

εξγαζία απνηειεί έλα αξθεηά ζχλζεην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν. Δμαηηίαο 

ηεο ππνγξαθήο ησλ Μλεκνλίσλ, σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ησλ 

αλαηξνπψλ πνπ απηά επέθεξαλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα θαη ηελ Κπβέξλεζε εηδηθφηεξα 

απμήζεθε θαηαθφξπθα. 

Σέινο, ε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ αξρψλ δελ έρεη θηάζεη 

αθφκε ζε έλα πςειφ επίπεδν σξηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, παξά ηελ εκθαλή 

πξφνδν ζε απηφ ην πεδίν, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Γελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί θαη ε επζχλε ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, 

φηαλ επηδεηθλχνπλ αλνρή ζε απηά ηα θαηλφκελα. Πξάγκαηη, ε θαηαγγειία πεξηζηαηηθψλ 

αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο δελ είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα. 



 60 

Παξφηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλψλπκεο θαηαγγειίαο, ν θφβνο απφ ηελ κεξηά ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο  ή θαη ε αδπλακία εκπινθήο 

ηνπο ζε πνιχρξνλεο δηθαζηηθέο δηακάρεο, απνζαξξχλεη ηελ επηινγή ηεο θαηαγγειίαο.  

 

χκθσλα κε ηα πξνζερή ζρέδηα ηνπ .ΔΠ.Δ, ζην ηέινο πεξίπνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνο ζα 

επέιζεη εμνκνίσζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο κε ηελ αδήισηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

επηβιήζεθε θαη ην εληαίν πξφζηηκν ηεο ηάμεσο ησλ 10.550 επξψ. Ζ πξαθηηθή φκσο 

απηή πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε νξηζκέλσλ εξγνδνηψλ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε, 

παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα. 

 

πσο έρεη εηπσζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε παξάιεηςε 

ππνβνιήο ηνπ πίλαθα πξνζσπηθνχ επηθέξεη θπξψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. Δάλ ινηπφλ 

ηψξα, έλαο εξγνδφηεο έρεη πξνβεί ζηελ πξφζιεςε ελφο εξγαδνκέλνπ θαη έρεη 

θαηαρσξήζεη επηηπρψο ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ ζην ζχζηεκα « ΔΡΓΑΝΖ », αιιά 

απφ παξάιεηςε δελ απνζηείιεη θαη ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ, ηφηε απηνκάησο ηνπ 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 10.550 επξψ. Ζ παξάιεηςε απηή πνιιέο θνξέο νθείιεηαη 

ζηνλ ίδην ηνλ εξγνδφηε ιφγσ άγλνηαο ηεο δηαδηθαζίαο ή εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

πνπ απηφο επσκίδεηαη. ηελ πιεηνςεθία φκσο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε κε ηήξεζε ηνπ 

πίλαθα νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

πξφζηηκν επηβάιιεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήζε ζε απνινγία ή θαηάζεζε έγγξαθσλ 

εμεγήζεσλ, πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεηαδφηαλ, θαζψο φιεο νη πεξηπηψζεηο δελ είλαη ίδηεο 

θαη ίζσο ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαζεκίαο.  

 

Αμηφινγε θξίλεηαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο « ΔΡΓΑΝΖ », 

θαζψο απηφ επηηειεί ζηελ πξάμε έλαλ δηηηφ ξφιν. ρη κφλνλ ιεηηνπξγεί σο έλα κέζνλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα παξαθνινπζεί ηηο ξνέο ηεο 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο, δειαδή ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο απνιχζεηο παξέρνληαο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάζεηο ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.  

Με αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ επηβνιή ησλ λέσλ απμεκέλσλ πξνζηίκσλ, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηεο αχμεζεο απηήο, αο πξνβνχκε ζηνλ παξαθάησ 

ζπιινγηζκφ. Καηά ην παξειζφλ ε θαηάζεζε ηνπ πίλαθα πξνζσπηθνχ δηέζεηε δεθαπέληε 

( 15 ) εκέξεο πξνζεζκία, ε αλαγγειία ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ νθηψ ( 8 ) 

εκέξεο θαη ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν ήηαλ 500 επξψ αλά αλαζθάιηζην εξγαδφκελν. 
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Αλ ππνζέζνπκε φηη ν κεηθηφο κηζζφο ήηαλ πεξίπνπ γχξσ ζηα 1.000 επξψ θαη νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 450 επξψ, ηφηε εάλ ν εξγνδφηεο δελ θαηέβαιε ηηο απαηηνχκελεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα έλα κήλα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε πξνβεί ζε απφζβεζε 

ηνπ πνζνχ ηνπ επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ. Με έλαλ απιφ ππνινγηζκφ, κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν ( 2 ) έηε γηα ηελ 

πιήξε απφζβεζε ηνπ πξνζηίκνπ. Σν ζθεπηηθφ απηφ αλαδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηνπ χςνπο ηνπ  επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ, εηδηθά ζηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ 

δηαλχνπκε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία δηαδεδνκέλε πηψζε ηεο δήηεζεο. Σν 

ζεκεξηλφ χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, πξνθαλψο θαη δελ επηιέρζεθε ηπραία. Οη αξκφδηνη 

γλψξηδαλ φηη ην κέρξη πξφηηλνο ηζρχνλ επίπεδν πξνζηίκνπ δελ επηβάξπλε ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ νη εξγνδφηεο 

πξνρσξνχζαλ ζηελ αλάιεςε ηνπ ξίζθνπ απαζρφιεζεο αδήισηνπ πξνζσπηθνχ. Σψξα 

φκσο, πνπ ην πξφζηηκν ραξαθηεξίδεηαη σο ππέξνγθν ηίζεηαη δήηεκα βησζηκφηεηαο ησλ 

κηθξψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ελ ιφγσ παξάβαζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ην κέηξν απηφ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

κεηαηξνπή ηεο ζε λφκηκε απαζρφιεζε. 

 

4.2 Πξνηεηλόκελεο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ησλ πξφζθαησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κία ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν πνιηηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, αθφκε θαη ζε απηφ ην 

δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ.  Απηέο είλαη νη αθφινπζεο : 

 

 ρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δδψ εκπίπηνπλ ε κείσζε ηνπ χςνπο 

ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη ε 

λνκηκνπνίεζε ηεο παξάλνκεο επειημίαο. 

 Δλδπλάκσζε .ΔΠ.Δ 

 Απμεκέλνη έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο 

 Οπζηαζηηθή αιιαγή ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ησλ γξαθείσλ επξέζεσο εξγαζίαο 
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 Άκεζα θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηνπο αγνξαζηέο 

 Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

 

Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ φπσο θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ κε 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, επηθέξεη ηαπηφρξνλα νθέιε θαη δεκίεο. Αξρηθά, δηεπθνιχλεη 

νηθνλνκηθά ηνλ εξγνδφηε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλεη ψζεζε ζηελ κεηαηξνπή ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο ζε λφκηκε εξγαζία. Ζ κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ επηθέξεη 

κε ηελ ζεηξά ηεο αληίζηνηρε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο παξαγσγήο, δειαδή ηνπ 

θφζηνπο αλά κνλάδα παξαγσγήο.  Αιιά θαη νη εξγαδφκελνη σθεινχληαη, θαζψο 

θαηέρνπλ κία ζέζε απαζρφιεζεο κε φια ηα λφκηκα δηθαηψκαηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη δχν ( 2 ) παξαπάλσ πξαθηηθέο ζπλεπάγνληαη απψιεηα 

θξαηηθψλ εζφδσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, θξίλεηαη θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ παξάκεηξνο απηή αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο είλαη ε παξνχζα. 

 

Αο κελ ιεζκνλνχκε ην γεγνλφο φηη ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ηηο δξάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί απνηξέπεη ηνπο εξγνδφηεο απφ πηζαλέο παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιινληαο καθξνπξφζεζκα ζε κία θνηλσληθά 

δίθαηε αλάπηπμε. Μέζσ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειέγρσλ ηνπ ψκαηνο ξπζκίδεηαη ε 

θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ αιιά θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν φκσο απηφ, απμάλνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα φπσο επίζεο 

θαη ηα αληίζηνηρα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ζ ελίζρπζε φκσο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ψκαηνο κπνξεί κφλνλ λα ιάβεη ρψξα κέζσ ηεο επαξθνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ θαη θπξίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ 

ειεγθηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ. Κάηη ηέηνην βέβαηα θαληάδεη δχζθνιν, ιφγσ ηεο χθεζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα θαη θαη‟επέθηαζηλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο πξνζιήςεηο ζην 

Γεκφζην ηνκέα. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί 

κέζσ κίαο νξζφηεξεο θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

κε ζπλερείο πξνζπάζεηεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζήο ηνπ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ φκσο, πνιιέο θνξέο νη Δπηζεσξεηέο 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνεξρφκελεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εξγνδνηψλ, φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Έρεη παξαηεξεζεί πβξηζηηθή έσο θαη 
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απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα πξνζηαηεπζνχλ 

απνηειεζκαηηθά πξνηείλεηαη ε λνκηθή θάιπςε ησλ Διεγθηώλ ηνπ .ΔΠ.Δ απφ ην 

Κξάηνο, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πάξεη ην δξφκν ηεο δηθαηνζχλεο. Αθφκε, ζα 

κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ 

λα ζπλνδεχνληαη νη ειεγθηέο απφ ηελ Αζηπλνκία ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο επξείαο θαη 

ζπζηεκαηηθήο παξαβαηηθφηεηαο.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ηνλίδεηαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην δήηεκα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. ηελ πξάμε απηνί εθπξνζσπνχληαη απφ ην ηξίγσλν Δξγνδνζία – 

Δξγαζία – Κξάηνο. Δπεηδή νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη γλψζηεο ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζα κπνξνχζαλ λα παξίζηαληαη ζηε δηεμαγσγή 

ειέγρσλ σο παξαηεξεηέο, επηθνπξψληαο ην έξγν ησλ ειεγθηψλ. 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξν απνηεινχλ νη ιεγφκελεο εηαηξείεο πξνψζεζεο 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Πξφθεηηαη γηα ηα γλσζηά ζε φινπο καο γξαθεία επξέζεσο 

εξγαζίαο. Αθνξνχλ πνιπεζληθέο θπξίσο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν 

ηνπ κεζάδνληα κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ. Ζ χπαξμε ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, θαζψο έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο ππνγξάθεηαη ράξε ζε απηέο. Δηδηθά ε πιεηνςεθία ησλ ζπκβάζεσλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο πξνέξρεηαη απφ ηα γξαθεία απηά. Αθξηβψο επεηδή δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλεχξεζε απαζρφιεζεο, ηα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο θαιφ ζα 

ήηαλ λα ππφθεηληαη ζε απζηεξφηεξν έιεγρν, αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο εθάζηνηε 

ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Μηα άιιε κνξθή παξέκβαζεο είλαη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ ζα κπνξνχζε ε 

Πνιηηεία λα παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο. ηαλ απηνί αγνξάδνπλ έλα αγαζφ ή κία 

ππεξεζία απφ ηνλ λφκηκν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, εηζπξάηηνπλ θαη ην αλάινγν 

απνδεηθηηθφ πιεξσκήο. Σν παξαζηαηηθφ απηφ είλαη ε απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην ηηκνιφγην γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ην 

θξάηνο λα κεηψζεη ηα θνξνινγηθά βάξε πνπ επσκίδνληαη νη παξαπάλσ νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ηελ επίδεημε ησλ αληηζηνίρσλ παξαζηαηηθψλ. Καηά ζπλέπεηα, 

παξέρνληάο ηνπο ην νηθνλνκηθφ απηφ θίλεηξν, ηνπο παξαθηλεί λα απνθεχγνπλ ηελ 

αγνξά πξντφλησλ, ηα νπνία απνηεινχλ απνηέιεζκα αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηεο παξανηθνλνκίαο. 
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Ζ ζεκαληηθφηεξνο φκσο παξάγνληαο είλαη ν αλζξψπηλνο. Δάλ δελ αιιάμνπκε 

ζπκπεξηθνξά θαη λννηξνπία εκείο νη πνιίηεο, δελ πξφθεηηαη λα επέιζεη νπζηαζηηθή 

αιιαγή θαη θπξίσο βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. Οη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο 

ζα κπνξνχζαλ λα επηθνξηηζηνχλ κε ηε δηνξγάλσζε εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πςειφηεξνπ θνξνινγηθνχ θξνλήκαηνο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ελφο 

πλεχκαηνο ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο. Καηεμνρήλ αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ ζεσξνχληαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. Σν πξψην, σο θνξέαο άζθεζεο ηεο 

εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εληάμεη ζε νπνηαδήπνηε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζεκηλάξηα ή αθφκε θαη θάπνηα καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο. Σν δεχηεξν 

Τπνπξγείν ζα δχλαηαη λα δηνξγαλψζεη θακπάληα ελεκέξσζεο φισλ ησλ πνιηηψλ
20

. Ζ 

θαιιηέξγεηα θνξνινγηθήο θαη εξγαζηαθήο εζηθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ 

εκεξήζηνπ ηχπνπ θαη ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Social Media), εηδηθά αλ 

πξφθεηηαη γηα λεφηεξεο ειηθίεο. Σν πξνζθνξφηεξν κέζνλ γηα ηελ ελέξγεηα απηή ζα ήηαλ 

ε ηειεφξαζε, ιφγσ ηεο άκεζεο εγγχηεηαο πνπ έρεη κε ην θνηλφ. Με ηελ πξνβνιή 

δηαθεκηζηηθψλ ζπνη ζα επηηεπρζεί ε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε αλαθνξηθά κε ηα 

εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνάζπηζεο 

απηψλ. Ο θφζκνο πξέπεη λα πεηζηεί φηη δελ απνηειεί επηθεξδή πξαθηηθή ε αδήισηε 

εξγαζία. 

 

πλνςίδνληαο, ε αδήισηε εξγαζία απνηειεί κία δηαρξνληθή παζνγέλεηα ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελ γέλεη. Ζ ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαζψο 

θαη ε πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ, κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ζέζεο ηνπ θξίλνληαη σο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Σα επηβαιιφκελα κέηξα είλαη πεξηζζφηεξα απφ θάζε άιιε θνξά 

θαη ηα πξφζηηκα πςειφηεξα απφ πνηέ. ια απηά κάιηζηα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

αξκφδησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Πξφλνηαο, δηαπηζηψλεηαη λα ππάξρεη κία ηάζε ππνρψξεζεο ηνπ χςνπο ηφζν ηεο 

αδήισηεο φζν θαη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απφ κφλν ηνπ 

                                                 
20

 ρη κφλνλ ησλ καζεηψλ δειαδή 
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ελζαξξπληηθφ, θαζψο ε αδήισηε εξγαζία απνηειεί κάζηηγα ηεο επνρήο απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ζηεξεί απφ ηνλ εξγαδφκελν ηα ζηνηρεηψδε εξγαηηθά δηθαηψκαηα. Βέβαηα, δελ ζα 

πξέπεη νη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο ράξαμεο πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο λα 

επαλαπαχνληαη, επεηδή εμαηηίαο ηεο θξίζεο ηα εξγαζηαθά θεθηεκέλα βξίζθνληαη ππφ 

ακθηζβήηεζε. 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξφιεςε θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο εκπίπηεη θπξίσο ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Γεδνκέλεο 

ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, δελ ππάξρεη απιή 

ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Χζηφζν, ε δξάζε ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθψλ αξρψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ ( best practices ) ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ 

θξίζηκν ξφιν ησλ αξρψλ απηψλ φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ γηα ηελ αδήισηε εξγαζία.  

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο ζπληζηψζα πνπ ππνβνεζά ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ε 

αλεξγία, πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν. ε πεξηφδνπο 

πςειήο αλεξγίαο φπσο ε ζεκεξηλή, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ εξγαδνκέλσλ θζίλεη 

ζεκαληηθά. 

Ζ αδήισηε εξγαζία εκθαλίδεηαη αξθεηά πςειή ζε θιάδνπο κε επνρηαθή απαζρφιεζε, 

φπσο είλαη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο θαη πιήηηεη θπξίσο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ.  Δπεηδή πξφθεηηαη γηα κία άηππε αγνξά εξγαζίαο, νη αδήισηνη δελ κηινχλ 

γηα λα κελ απνιπζνχλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ινηπφλ, νη έιεγρνη ζα πξέπεη λα 

εληαηηθνπνηεζνχλ πξνο εμαθξίβσζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη εκείο νη πνιίηεο λα κελ 

ζηεθφκαζηε απαζείο θαη αδηάθνξνη ζε ηέηνηα δεηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

θαηλφκελα εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο είηε πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο είηε γηα 

αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο. 
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10  θσηνγξαθίεο 

 

Σα αηκαηεξά επεηζφδηα ηεο Σεηάξηεο ζηελ Ζιεία αλάκεζα ζε κεηαλάζηεο εξγάηεο γεο 

θαη ζηνπο επηζηάηεο ησλ ζεξκνθεπίσλ θαιιηέξγεηαο θξάνπιαο ζηα νπνία εξγάδνληαλ, 

έθεξαλ γηα κία αθφκα θνξά ζην πξνζθήλην ηηο πην δνθεξέο πηπρέο ηνπ δξάκαηνο πνπ 

δνπλ ρηιηάδεο κεηαλάζηεο ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη ηηο πην ζθνηεηλέο πξαθηηθέο πνιιψλ 

εθ ησλ εξγνδνηψλ ηνπο. Ήηαλ επίζεο αθφκα έλα επεηζφδην ζηνλ αθήξπρην «πφιεκν ηεο 

θξάνπιαο» πνπ ζρεδφλ θάζε ρξφλν ηέηνηα επνρή δηαδξακαηίδεηαη ζηα ρσξάθηα ηεο 

Ζιείαο κε ζχκαηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη θάησ απφ απάλζξσπεο 

ζπλζήθεο θαη αληηκεησπίδνληαη ζαλ ερζξνί θάζε θνξά πνπ απαηηνχλ ηα νθεηιφκελα.  

 

Ήηαλ πεξίπνπ έμη ην απφγεπκα φηαλ πεξίπνπ 200 κεηαλάζηεο κε θαηαγσγή απφ ην 

Μπαγθιαληέο θαη ην Παθηζηάλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη λνκίκσο 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/
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ζηε ρψξα καο, δήηεζαλ απφ ηνπο επηζηάηεο ηα δεδνπιεπκέλα έμη κελψλ πνπ ηνπο 

φθεηιε ε επηρείξεζε.  

 

Μεηά απφ έληνλνπο δηαπιεθηηζκνχο νη επηζηάηεο απνρψξεζαλ θαη ιίγν αξγφηεξα 

επέζηξεςαλ ζηνλ ρψξν φπνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη νη κεηαλάζηεο θξαηψληαο 

θαξακπίλεο.  

 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηζηάηεο ππξνβφιεζαλ ζην 

ςαρλφ ελαληίνλ ησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ, ηξαπκαηίδνληαο νθηψ ζνβαξά θαη 

ηνπιάρηζηνλ άιινπο 20 ειαθξά. 

 

Ζ λέα ειιεληθή ληξνπή ζηα δηεζλή κέζα  

 

Ζ είδεζε φπσο ήηαλ αλακελφκελν έθαλε ηνλ γχξν ηνπ θφζκνπ κε ηα κεγαιχηεξα 

εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία λα αθηεξψλνπλ εθηελή ξεπνξηάδ ζηελ επίζεζε θαη ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ησλ αιινδαπψλ. Σν Associated Press, ην CNN, ην BBC, ην Al Jazeera θαη 

φια ζρεδφλ ηα δηεζλή κέζα πεξηγξάθνπλ κε ηα πιένλ κειαλά ρξψκαηα ηνπο αγξφηεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ηελ απάλζξσπε εθκεηάιιεπζε ηελ νπνία πθίζηαληαη νη αιινδαπνί πνπ 

εξγάδνληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ζηελ Ζιεία, πνπ ζεσξείηαη ην θέληξν 

παξαγσγήο θξάνπιαο ζηε ρψξα καο.  

 

Γηα «ζπλζήθεο ζθιαβηάο» θάλεη ιφγν ην BBC θαη πξνζζέηεη φηη νη κεηαλάζηεο 

πιεξψλνληαη κε κηζζνχο πνιχ θαηψηεξνπο απφ απηνχο ησλ ληφπησλ εξγαηψλ. πσο 

επηζεκαίλεηαη ζην ξεπνξηάδ νη αιινδαπνί εξγάηεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα δνπλ ζε 

«παξάγθεο» θαη λα πιεξψλνπλ ζρεδφλ ην κηζφ ηνπο εηζφδεκα γηα ελνίθην. Παξαζέηεη 

κάιηζηα καξηπξίεο αιινδαπψλ εξγαηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ ήξζαλ ζηελ Διιάδα 

γηα λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο, πιένλ 

δελ κπνξνχλ νχηε λα επηβηψζνπλ νη ίδηνη.  

 

χκθσλα κε ην Al Jazeera, ν ππεχζπλνο ησλ θαιιηεξγεηψλ άξρηζε λα ππξνβνιεί φηαλ νη 

πεξίπνπ 200 εξγάηεο απαίηεζαλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο φθεηιε θαη «θηλήζεθαλ 

απεηιεηηθά» πξνο ην κέξνο ηνπ. 

 

Σα θνηλσληθά δίθηπα γέκηζαλ κε κελχκαηα θαηαθξαπγήο γηα ηελ επίζεζε, ελψ άξρηζαλ 

λα θπθινθνξνχλ θαη πάιη αθίζεο πνπ θαηαδηθάδνπλ ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο νη κεγαιέκπνξνη θξάνπιαο πινπηίδνπλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ φζνη 

εξγάδνληαη γη' απηνχο αληηκεησπίδνπλ κεζαησληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο.  

 

Ζ Άγξηα Γύζε ζηε Μαλσιάδα  

 

Σν δήηεκα είλαη φηη ε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή φρη κφλν έρεη πξν πνιινχ μεθχγεη αιιά 

θαη νπδείο θαίλεηαη δηαηεζεηκέλνο λα αζθήζεη ηνλ νπνηνδήπνηε έιεγρν. Γελ είλαη ε 

πξψηε θνξά πνπ νη κεγαινπαξαγσγνί θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο κεηαρεηξίδνληαη 

καθηφδηθεο κεζφδνπο γηα λα αλαγθάζνπλ ηνπο εξγάηεο λα δερηνχλ ηηο ζπλζήθεο 

ζθιαβηάο πνπ ηνπο επηβάιινπλ κε αληίηηκν έλα πεληρξφ εκεξνκίζζην.  

 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ε ειιεληθή θνηλή γλψκε κάζαηλε ζνθαξηζκέλε ηελ είδεζε φηη 

δχν Έιιελεο ζηε Μαλσιάδα βαζάληζαλ έλαλ λεαξφ Αηγχπηην θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζθήλσζαλ ην θεθάιη ηνπ 22ρξνλνπ ζηελ πφξηα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα ηνλ έζπξαλ γηα 

πεξίπνπ έλα ρηιηφκεηξν ζηνλ δξφκν. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε αζηπλνκηθέο πεγέο, έλαο 
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απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην πεξηζηαηηθφ εθείλν είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο πνπ 

θαηαδεηνχληαη γηα ηα ρζεζηλά επεηζφδηα θαη ζπγθεθξηκέλα ν 27ρξνλνο. Μάιηζηα κε 

εληνιή ηνπ αξρεγνχ ηεο ΔΛ.Α. αλαηέζεθε ζην Σκήκα Αληηκεηψπηζεο Ραηζηζηηθήο 

Βίαο ε δηεξεχλεζε ηπρφλ ζπκκεηνρήο ζε ππνζέζεηο ξαηζηζηηθήοβίαο ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηα επεηζφδηα ηεο Μαλσιάδαο. Δλαληίνλ ηνπ 27ρξνλνπ είρε ζρεκαηηζηεί δηθνγξαθία 

γηα επηθίλδπλεο ζσκαηηθέο βιάβεο ε εθδίθαζε ηεο νπνίαο εθθξεκεί. 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2011 νη επηζηάηεο κηαο κνλάδαο δελ δίζηαζαλ λα επηηεζνχλ θαη λα 

ηξαπκαηίζνπλ δχν απεζηαικέλνπο ηνπ «Βήκαηνο», ηνλ δεκνζηνγξάθν Γ. Πνπιηόπνπιν 

θαη ηνλ θσηνγξάθν Ηάθσβν Υαηδεζηαύξνπ επεηδή ηφικεζαλ λα θάλνπλ ξεπνξηάδ γηα 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο θαιιηέξγεηεο θξάνπιαο ζηελ πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζεζεο, ν παξαγσγφο θαη νη ζπλεξγνί ηνπ ηξάθαξαλ ην απηνθίλεην ησλ δχν 

απεζηαικέλσλ ηνπ «Βήκαηνο», απέζπαζαλ ηε θσηνγξαθηθή θάκεξα θαη ηελ θάξηα 

κλήκεο, ηελ νπνία επέζηξεςαλ ψξεο κεηά θαη κφλν έπεηηα απφ ηελ παξαίλεζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ζην ηκήκα Βάξδαο Ζιείαο. 

 

Οη δχν απεζηαικέλνη ηνπ Βήκαηνο δελ ήηαλ νη κφλνη δεκνζηνγξάθνη πνπ έρνπλ δερηεί 

επίζεζε ζε κηα απφπεηξα λα απνηξαπνχλ απφ ην λα θάλνπλ ξεπνξηάδ γηα ηελ αλνκία θαη 

ηελ αηηκσξεζία πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή.  

 

Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ θαη άιινη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ δερηεί επηζέζεηο θαη 

απεηιέο απφ κεξίδα παξαγσγψλ ηεο Ζιείαο, θαζψο πξαγκαηνπνηνχζαλ ξεπνξηάδ γηα ην 

θαζεζηψο εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε ρσξάθηα ηεο πεξηνρήο.  

 

Ο δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ Πχξγνπ, «Απγή», θ. Αλδξέαο Καπνγηάλλεο, ν 

δεκνζηνγξάθνο ηνπ ANT1, θ. Κώζηαο Φιακήο, ν θσηνγξάθνο ηεο «Διεπζεξνηππίαο» 

θ. Γηάλλεο Ληάθνο, ν αληαπνθξηηήο ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο ζηελ Ζιεία, θ. Μάθεο 

Ννδάξνο θαη ε δεκνζηνγξάθνο ηεο, θπξία Νηίλα Γαζθαινπνύινπ, αιιά θαη ν ίδηνο ν 

πξφεδξνο ηεο Δλσζεο Φσηνξεπφξηεξ Διιάδαο, θ. Μάξηνο Λώινο, έρνπλ δερζεί θαηά 

θαηξνχο απεηιέο, επηζέζεηο, κπιφθα(!) απφ ηα ληφπηα θπθιψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

έθαλαλ ξεπνξηάδ ζηε Μαλσιάδα. Παξά ηηο θαηαγγειίεο φκσο, φπσο ε πξαγκαηηθφηεηα 

απέδεημε, δελ «ηδξψλεη» ην απηί ηνπηθψλ αξρψλ.  

 

Γελ ππάξρεη θαλείο έιεγρνο  

 

πσο δήισζε ζηνλ ΒΖΜΑ 99,5, ε πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ακαιηάδαο θπξία 

Ναηάζζα Παλαγησηάξα, ηφζν ζηελ Παιηά, φζν θαη ζηε Νέα Μαλσιάδα ππάξρνπλ 

πνιινί «κεγαινθξανπιάδεο» πνπ εθκεηαιιεχνληαη κεηαλάζηεο.  

 

Καλείο δελ ειέγρεη ζε πνηα θαηάζηαζε εξγάδνληαη ή δηαβηνχλ νη κεηαλάζηεο, ζεκείσζε 

ε θ. Παλαγησηάξα, ππνγξακκίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα «εξγαζηαθφ ζθιαβνπάδαξν». 

«Εεηάκε ειέγρνπο αιιά δελ γίλνληαη, γηαηί -όπσο καο ιέλε από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο- 

δελ ππάξρεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό», ηφληζε ε θπξία Παλαγησηάξα θαη πξφζζεζε φηη 

θαλείο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, αθνχ ε 

πξφζβαζε απαγνξεχεηαη. 
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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 
 
ζρεηηθά κε ηηο απνηειεζκαηηθέο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο σο ζηξαηεγηθή 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηελ Δπξώπε 

(2013/2112 (INI)) 
 
Τν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, 
 
– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηδίσο ην πξννίκην 

θαη ηα άξζξα 3 θαη 6 απηήο,  
 
– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 θαη 168 απηήο,  
 
– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη ηδίσο ηα άξζξα 1, 3, 27, 31, 32 θαη 33 απηνχ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε ηεο 3εο Μαΐνπ 1996, θαη 

εηδηθφηεξα ην κέξνο I θαη ην άξζξν 3 ηνπ κέξνπο II απηνχ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηα ζεκειηψδε πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) γηα 

ηελ εξγαζία, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο (πκβάζεηο αξηζ. 81 θαη αξηζ. 129), πνπ απνηεινχλ ζεκεία 

αλαθνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν φηαλ ηίζεηαη ζέκα δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε αξηζ. 143 ζρεηηθά κε ηνπο δηαθηλνχκελνπο εξγαδνκέλνπο 

(1975) θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηνπο 

δηαθηλνχκελνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ έγθξηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

θαη ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο κε 

ζηφρν ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο ησλ 

κεηαλαζηψλ· έρνληαο επίζεο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

δηνηθεηηθψλ, αζηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ παξάλνκε εξγαζία ησλ 

δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ,  
 
–   έρνληαο ππφςε ηελ αηδέληα γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζίαο ηεο ΓΟΔ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΓΟΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο,  
 
– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1338/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία,  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 89/391/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 1989 ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία (νδεγία-πιαίζην) θαη ηηο επηκέξνπο νδεγίεο 

απηήο,  
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– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2003/88/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο,  
 
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

πνπ εγθξίζεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Απξηιίνπ 1999, φζνλ 

αθνξά έλαλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξρψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο 

θαη εηζθνξέο θαη ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηε δηαζπλνξηαθή δηάζεζε 

εξγαδνκέλσλ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 1999/85/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 

1999, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 77/388/ΔΟΚ, φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο πςειήο 

έληαζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2009/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ειάρηζησλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηηο 

θπξψζεηο θαη ηα κέηξα θαηά ησλ εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχλ παξάλνκα 

δηακέλνληεο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2007 κε 

ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο» 

(COM(2007)0628),  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2007 ζρεηηθά κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ πξάζηλε βίβιν ηεο Δπηηξνπήο 

«Δθζπγρξνληζκφο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ 

ηνπ 21νπ αηψλα» (COM(2007)0627),  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Μαξηίνπ 2010 κε ηίηιν 

«ΔΤΡΧΠΖ 2020 ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» (COM (2010)2020) θαζψο θαη ηνλ βαζηθφ ηεο ζηφρν πνπ είλαη ε 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε πνζνζηφ 75% 

έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο,  
 
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ 

ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο 2007-2012 γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία,  
 
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο,  
 
–   έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 23εο Μαΐνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο  

      αμηνπξεπνχο εξγαζίαο γηα φινπο, 
 
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ ηνπ 21νπ αηψλα,  
 
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 96/71/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ,  
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– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 26εο Μαξηίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξγνιαβίαο ζε αιπζίδεο παξαγσγήο,  
 
– έρνληαο ππφςε ηηο νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ απαζρφιεζε (2008-2010) (COM(2007)0803),  
 
– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1995 γηα 

ηελ ελαξκφληζε ησλ κέζσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη απαζρφιεζεο,  
 
– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο επηεκβξίνπ 1996 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο απαζρφιεζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηε Βειηίσζε ησλ 

πλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο (EUROFOUND) ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε,  
 
–   έρνληαο ππφςε ην Δηδηθφ Δπξσβαξφκεηξν ζρεηηθά κε ηελ αδήισηε εξγαζία,  
 
– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε «ICENUW – Implementing Cooperation in a European 

Network against undeclared work» (Δθαξκνγή ζπλεξγαζίαο ζε έλα επξσπατθφ 

δίθηπν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο) (2010),  
 
– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε «CIBELES: Convergence of Inspectorates building a 

European Level Enforcement System» (χγθιηζε ησλ ζσκάησλ επηζεψξεζεο γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο επηβνιήο ζε επξσπατθφ επίπεδν),  
 
– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε «Indirect measurement methods for undeclared work in the 

EU» (Έκκεζεο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ) (2010),  
 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε κε ηίηιν «Feasibility of establishing a European platform 

for cooperation between labour inspectorates and other relevant monitoring and 

enforcement bodies with the aim of preventing and fighting undeclared work» 

(θνπηκφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο επξσπατθήο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο θαη άιισλ ζρεηηθψλ θνξέσλ παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο κε 

ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο) (2010, 

Regioplan), 
 
– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 

2012, C-577/10, Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά Βαζηιείνπ ηνπ Βειγίνπ,  
 
–   έρνληαο ππφςε ην άξζξν 48 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,  
 
– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ (A7-0000/2013),  

 

 

 

 
 
Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ απνηξνπή 

θαηαρξεζηηθψλ εξγνδνηηθψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή κηαο δίθαηεο 
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θαη θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο ζπκβάιινπλ ψζηε λα 

θαηαβάιινληαη πξαγκαηηθά νη ακνηβέο θαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

πξάγκα πνπ απμάλεη ηνλ φγθν ησλ θφξσλ θαη ηα έζνδα ησλ θνηλσληθψλ ηακείσλ·  
 
Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αδήισηε εξγαζία έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

εζληθέο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

επξσπατθνχ κνληέινπ θαη ππνλνκεχεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ θαηαλνκή 

θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ·  
 
Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη παξάλνκα εξγαδφκελνη πιήηηνληαη απφ δεπηεξεχνπζεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ε απνπζία πξφζβαζεο ζε θαηάξηηζε, ε ςπρνινγηθή 

πίεζε γηα ην ελδερφκελν αηπρήκαηνο ή αλαθάιπςήο ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ νηθνλνκία 

ελ γέλεη·  
 

. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αδήισηε εξγαζία είλαη ππεχζπλε γηα ζηξεβιψζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, εθφζνλ δεκηνπξγεί αζέκηην αληαγσληζκφ 

έλαληη άιισλ θξαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ· 
 
Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έθηαζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ ησλ 27 

αλέξρεηαη πιένλ ζην 18,8 %, θαη ζε νξηζκέλα θξάηε μεπεξλά ην 30% ηνπ 

ΑΔγρΠ·  
 
Η. Μέηξα ειέγρνπ ζε εζληθό επίπεδν: 
 
Αξρέο γηα απνηειεζκαηηθνύο ειέγρνπο ηεο εξγαζίαο 
 
1. ππνγξακκίδεη φηη νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο απνηεινχλ θαζήθνλ ηνπ ηνκέα ηνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί –εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηζφηηκεο 

ππεξεζίεο– κφλν απφ αλεμάξηεηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα·  
 
2. επηζεκαίλεη φηη φιεο νη θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε εμαξηεκέλε ή αλεμάξηεηε 

απαζρφιεζε, αλεμαξηήησο ηνπ θαζεζηψηνο, ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή ηεο 

θαηαγσγήο ηνπο, εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ 

επηζεψξεζεο θαη πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο·  
 
3. ζεσξεί φηη νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά κφλν 

κε επαξθή ρξεκαηνδφηεζε θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηηο αξρέο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη ειεγθηηθέο αξρέο ζηα θξάηε κέιε δελ δηαζέηνπλ 

αξθεηφ  

πξνζσπηθφ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηα ζπζηήκαηα επηζεψξεζεο 

εξγαζίαο ηνπο· 
 
4. ππελζπκίδεη φηη φια ηα θξάηε κέιε έρνπλ ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε 

αξηζ. 81 ηεο ΓΟΔ πεξί επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο· θαιεί σο εθ ηνχηνπ ηα θξάηε κέιε 

λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο ζχκβαζεο·  
 
5. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνζηαηεχνπλ ζε πεξίπησζε απνθάιπςεο θαηάρξεζεο 

κέζσ ησλ επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο ηνπο ζηγφκελνπο εξγαδνκέλνπο θαη λα ηνπο 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δσξεάλ δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο· επηζεκαίλεη 

φηη ζρεηηθά κέηξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην δηθαίσκα άκεζεο πξνζθπγήο απφ ην 
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ζχκα ή ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ελψζεσλ, πξνζηαηεχνπλ πξαγκαηηθά ηνπο 

ζηγφκελνπο εξγαδνκέλνπο·  
 
6. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πνηληθνπνηήζνπλ ηε κε ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο·  
 
7. επηζεκαίλεη φηη κηα ειεθηξνληθή δηθηχσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ππάξρεη γηα παξάδεηγκα ζηε βειγηθή «Crossroads Bank for Social 

Security», θαη ε ζπλαθφινπζε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ αξρψλ ζπληζηνχλ έλα ρξήζηκν κέζν γηα ηηο εζληθέο επηζεσξήζεηο 

εξγαζίαο πνπ επηηξέπεη γξήγνξε πξφζβαζε ζηα απαξαίηεηα γηα ηηο επηζεσξήζεηο 

δεδνκέλα.  
 
8. ηνλίδεη φηη νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο ησλ κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ΔΔ 

θαη απφ ηξίηεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ 

ξφιν θαη ην εχξνο ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζληθψλ αξρψλ επηζεψξεζεο· επηζεκαίλεη 

φηη νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο απινπζηεχνληαη ζεκαληηθά κέζσ εζληθψλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ππνρξεσηηθήο εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαρψξεζεο 

αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

βειγηθφ ζχζηεκα «LIMOSA».  
 
9. επηζεκαίλεη φηη νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ηδίσο νη εθπξφζσπνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ 

πθηζηακέλσλ θαλφλσλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ επίζεκα 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε επηζεσξήζεηο εξγαζίαο·  
 
10. επηζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη κε πξφζθαηξεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αληηκεησπίδνπλ 

ηδηαίηεξα ζπρλά κε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε ην κφληκν 

πξνζσπηθφ· παξαηεξεί φηη γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ πξφζθαηξσλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ επνπηψλ 

πεξηιακβάλνληαο ηνλ έιεγρν επηρεηξήζεσλ δηάζεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη φηη ν 

έιεγρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλφλσλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ειάρηζησλ απνδνρψλ·  
 
11. ππελζπκίδεη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ παξέρνπλ νηθηαθέο ππεξεζίεο εξγάδνληαη ζπρλά 

ρσξίο λα δεισζνχλ, πνιιέο θνξέο φκσο απηέο νη θαηαζηάζεηο δελ εκπίπηνπλ ζηνλ 

ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ εζληθψλ επηζεσξήζεσλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ειέγρσλ ζε λνηθνθπξηά θαη λα ζεζπίζνπλ απνηειεζκαηηθέο 

θπξψζεηο·  

 

12. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη νη πεξηπηψζεηο ςεπδν-απηναπαζρφιεζεο έρνπλ απμεζεί 

δξακαηηθά, ηδίσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

θαζηεξψζνπλ θαηάιιεια κέηξα ειέγρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ςεπδν-

απηναπαζρφιεζεο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ζέζπηζεο θξηηεξίσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πνηνο είλαη εξγαδφκελνο θαη πνηνο φρη·  

 

 

 
 
Αδήισηε εξγαζία 
 
13. θαιεί ηηο εζληθέο αξρέο επηζεψξεζεο εξγαζίαο λα εθπνλήζνπλ ζρέδην δξάζεο 
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γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιεο ηηο 

κνξθέο θαηάρξεζεο ζην πιαίζην ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ηεο 

απηναπαζρφιεζεο·  
 
14. είλαη ηεο γλψκεο φηη ηα εζληθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο επηζεσξεηψλ εξγαζίαο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο ελφηεηεο γηα ηελ αδήισηε εξγαζία θαη γηα 

ζπγγελή ζέκαηα, φπσο ε κεηαλάζηεπζε θαη ην εκπφξην αλζξψπσλ·  
 
15. ζεκεηψλεη φηη ππάξρεη ηάζε γηα αχμεζε ηεο απηναπαζρφιεζεο, ηεο αλάζεζεο ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηεο ππεξγνιαβίαο· θξνλεί φηη ηα ζπζηήκαηα γεληθήο 

επηρεηξεκαηηθήο επζχλεο γηα νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ππεξγνιαβίαο ζπληζηνχλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο αλάζεζεο έξγσλ θαη 

ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζε φια ηα θξάηε κέιε·  
 
Πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο – πγεία θαη αζθάιεηα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο 
 
16. επηζεκαίλεη ην πξφβιεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο κε αδήισηε 

εξγαζία· ππνγξακκίδεη φηη ην δηθαίσκα γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηζρχεη αλεμαξηήησο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή 

απηναπαζρνινχκελνπ θαη φηη ην δηθαίσκα απηφ θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφ κε 

ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ·  
 
17. δεηεί λα γίλνπλ απζηεξφηεξεο νη θπξψζεηο γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθπιεξψλνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη θξνλεί φηη νη ζρεηηθέο θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηφζν απνηξεπηηθφ 

ραξαθηήξα, ψζηε νη εξγνδφηεο λα κελ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θέξδνο απφ ηελ 

παξάθακςε ησλ πθηζηακέλσλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

πγείαο·  
 
II. πζηάζεηο πνιηηηθήο ζε επξσπατθό επίπεδν 
 
Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαζπλνξηαθή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 
 
18. εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ληάκπηγθ θαη ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

δίθαηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά· επηθξνηεί ηελ πξσηνβνπιία ηεο 

Δπηηξνπήο γηα δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο πιαηθφξκαο γηα επηζεσξεηέο 

εξγαζίαο·  
 
19. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπζηήζεη έλαλ επξσπατθφ νξγαληζκφ γηα δηαζπλνξηαθέο 

ππνζέζεηο θαηάρξεζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη αδήισηεο εξγαζίαο, ζηα 

θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ ε επηζήκαλζε 

εηαηξεηψλ- ηαρπδξνκηθψλ ζπξίδσλ, ν έιεγρνο παξφρσλ δηεζληθψλ ππεξεζηψλ, ε ζέζπηζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ε επηζήκαλζε λέσλ ηερληθψλ παξάθακςεο θαη ε δηνξγάλσζε 

δηαζπλνξηαθψλ ειέγρσλ 

 

20. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαζηεξψζεη επξσπατθή θάξηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

δελ ζα κπνξεί λα παξαραξαρζεί, ζηελ νπνία ζα είλαη απνζεθεπκέλα φια ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη νη ρξφλνη εξγαζίαο, θαη ε νπνία ζα 
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ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ·  
 
21. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζεζπίζεη επξσπατθφ κεραληζκφ έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα παξαβηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο θαη 

ηελ αδήισηε εξγαζία, ν νπνίνο ζα πξνσζεί ηε γξήγνξε αληαιιαγή κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ζα ππνζηεξίδεηαη απφ καχξε ιίζηα πξνθεηκέλνπ λα 

εκπνδίδεηαη έγθαηξα ε θαηάρξεζε ζε βάξνο εξγαδνκέλσλ· επηζεκαίλεη φηη 

απηφο ν κεραληζκφο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο κπνξεί λα έρεη σο πξφηππν ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ (RAPEX)·  
 
22. ζεσξεί φηη κηα επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ κε δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε ζπληζηά ζεκαληηθή επξσπατθή 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο·  
 
23. επηζεκαίλεη φηη κέρξη ηψξα ηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ ησλ εζληθψλ αξρψλ 

επηζεψξεζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα φζνλ αθνξά αιινδαπέο επηρεηξήζεηο· 

ζπληζηά λα θαηαρσξνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά απφζπαζεο A1 ζε ειεθηξνληθφ 

κεηξψν γηα νιφθιεξε ηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ δπλαηνί νη έιεγρνη 

ζρέζεσλ εξγαζίαο απνζπαζκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζηα εζληθά θξάηε·  
 
Νέεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν ΔΔ 
 
24. ηνλίδεη φηη νη πθηζηάκελεο νδεγίεο γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ ηνκέα δελ 

δίλνπλ επαξθή έκθαζε ζηελ πηπρή ηεο βειηίσζεο ηεο επηβνιήο θαη ηνπ ξφινπ 

ησλ επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο· ζεσξεί αλαγθαία ηε ζρεηηθή επαλεμέηαζε ησλ 

πθηζηακέλσλ νδεγηψλ θαη ηελ ελδερφκελε αλαζεψξεζή ηνπο· επίζεο, ζεσξεί 

αλαγθαίν λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ξφινο ησλ επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο ζηηο λέεο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαζηαθνχ ηνκέα θαηά ηξφπν 

ψζηε λα ζπληζηνχλ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία·  
 
25. επηθξίλεη, ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο γηα ηελ επηβνιή ηεο νδεγίαο γηα ηελ 

απφζπαζε, ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα πεξηνξηζκφ ησλ εζληθψλ 

αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ κέζσ ελνπνηεκέλσλ θαηαιφγσλ κέηξσλ· ζεσξεί 

ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ νη αξρέο επηζεψξεζεο εξγαζίαο λα ειέγρνπλ φια φζα 

ζεσξνχλ ζεκαληηθά·  
 
26. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη κηα νδεγία πνπ ζα θαζηζηά δπλαηφ ηνλ 

εθηεηακέλν έιεγρν ησλ γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο –γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζα 

πηζηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο δηακεζνιάβεζεο θαη ζα ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε κηα θεληξηθή ππεξεζία·  

 

 

27. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη, κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, νδεγία 

πνπ ζα εληζρχεη ηνλ ξφιν ησλ επηζεσξεηψλ εξγαζίαο θαη ζα θαζνξίδεη επξσπατθά 

πξφηππα γηα ηηο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο·  
 
28. επηζεκαίλεη φηη ε επηβνιή ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ γίλεηαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν· ζεσξεί απαξαίηεην λα ελζσκαησζνχλ ζηε ζπλζήθε ΔΔ βάζεη ηνπ ίδηνπ 

πξνηχπνπ κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ληάκπηγθ, πνπ ζα δίλνπλ 

ζηελ Δπηηξνπή ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο· θξνλεί 
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φηη απηέο νη αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε 

βάξνο επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ θπξψζεσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ·  
 
29. ζεσξεί ζεκαληηθφ λα πεξηιεθζνχλ νη θαλφλεο θαηά ηνπ θνηλσληθνχ ληάκπηγθ πνπ 

δηαηππψλεη ε Δπηηξνπή ζε κηα λνκηθή πξάμε δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα· ζεσξεί 

απαξαίηεηε ηελ θαζηέξσζε επξσπατθήο επηζεψξεζεο εξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ·  
 
30. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην 

πκβνχιην, ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ.  
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρνπλ δξακαηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο παξαδνζηαθά αζθαιείο θαη δίθαηεο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ ππεξγνιαβία, ε εμσηεξηθή αλάζεζε, ε επηζθάιεηα, ε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα βιάπηνπλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε. 
 
Απηή ε δηάβξσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηλφκελν ηεο κε 

ηήξεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ κε ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ΔΔ βξίζθεηαη νινέλα πεξηζζφηεξν αληηκέησπε κε ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηελ 

παξανηθνλνκία. 
 
Δλψ ε παξανηθνλνκία εκπνδίδεη ηηο πξννπηηθέο βειηίσζεο κηαο θνηλσλίαο, ε αδήισηε 

εξγαζία δεκηνπξγεί κηα θαηεγνξία πεξηζσξηνπνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. Οη αδήισηνη 

εξγαδφκελνη, κε έρνληαο εηζφδεκα θαη θνηλσληθή αζθάιηζε, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

φζνλ αθνξά ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληφο ηνπο, 

θαζψο παξαθσιχεηαη ε θάιπςε ησλ βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ, φπσο ε εμεχξεζε 

θαηαιχκαηνο. Γελ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα επσθεινχληαη πιήξσο απφ απηά, θαη ζπλήζσο 

ιακβάλνπλ ηνλ ρακειφηεξν κηζζφ ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Σν γεγνλφο 

απηφ δελ απνηειεί απεηιή κφλν γηα ηα κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά θαη γηα ηνπο κηζζνχο 

ηνπ δεισκέλνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίνη πξέπεη αλαγθαζηηθά λα αληαγσλίδνληαη ηηο 

ρακειφηεξεο πιεξσκέο. 
 
Ζ αδήισηε εξγαζία θαη ε παξανηθνλνκία έρνπλ νιέζξηεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία 

ζην ζχλνιφ ηεο, επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εληζρχνληαο ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ ζηελ 

εληαία αγνξά, κέζσ ηεο απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ ιφγσ θνξνδηαθπγήο θαη κε 

θαηαβνιήο εηζθνξψλ. Έρεη φκσο άκεζν αληίθηππν θαη ζηελ θνηλσλία, εθφζνλ 

επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηελ 

εθκεηάιιεπζε επάισησλ νκάδσλ, φπσο νη κεηαλάζηεο, νη λένη, νη γπλαίθεο, νη 

αλεηδίθεπηνη εξγαδφκελνη ή φζνη δελ δηαζέηνπλ επαξθή πξνζφληα, ηε κε θαηαβνιή 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο γηα ηηο ζπληάμεηο θαη ηελ 

θνηλσληθή θάιπςε.  
 
Ζ αδήισηε εξγαζία απνηειεί επίζεο απεηιή γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξα θίλεηξα είλαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί θαη πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο 

πνηφηεηαο εξγαζία. Σα θίλεηξα απηά ζπλδένληαη κε ην αίζζεκα ηεο εθηίκεζεο, ηεο δίθαηεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Οη αδήισηνη εξγαδφκελνη δελ βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο 

εθηίκεζεο, ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο πνπ βηψλνπλ νη 

δεισκέλνη εξγαδφκελνη, ιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαη είλαη 

εχθνιν λα αληηθαηαζηαζνχλ.  
 
Δηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο, θαηά ηηο νπνίεο νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο θαη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δεηνχλ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ε 

αδήισηε εξγαζία αληηζηνηρεί ζην 18,8% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔγρΠ ζηελ ΔΔ ησλ 27, ελψ ζε 
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νξηζκέλεο ρψξεο ππεξβαίλεη ην 30%. Ζ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλν εάλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά δελ επηδεηλψλνληαη κέζα απφ πξαθηηθέο αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη λα επηζεκάλεη ηνλ ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ 

επηζεψξεζεο εξγαζίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ. Δπί 

ηνπ παξφληνο, φιεο νη κνξθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε 

πνιιά θξάηε κέιε, θαζψο ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο έρεη 

κεησζεί ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ. 
 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ παξνχζα έθζεζε ππνγξακκίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

δηαηππψλνληαη ζπζηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 

θαη ηε ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζσκάησλ επηζεψξεζεο 

εξγαζίαο. 
 
Ζ επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί νπζηψδεο κέξνο ηεο δηνίθεζεο εξγαζίαο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο κηαο κεηαβαιιφκελεο αγνξάο εξγαζίαο απνηειεί νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο 

ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. Οη επηζεσξεηέο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ πξφιεςε θαηαρξήζεσλ απφ αζπλείδεηνπο 

εξγνδφηεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. πκβάιινπλ 

ζηελ πξαγκάησζε ηεο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο θαη παξέρνπλ δείθηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάζεσλ ζηελ θνηλσλία. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ πξέπεη λα 

απνηειεί εκπφδην αιιά θίλεηξν γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ επηζεσξήζεσλ 

εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 
Ζ παξνχζα έθζεζε δηαηξείηαη ζε δχν κέξε. Πξψηνλ, δίδεηαη έκθαζε ζην εζληθφ 

επίπεδν, θαζψο ην θαζήθνλ ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα εθηειείηαη 

απφ ηηο εζληθέο αξρέο.  
 
Ζ εηζεγήηξηα δηαηππψλεη αξρέο γηα ηε δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ επηζεσξήζεσλ 

εξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε. Ζ έθζεζε πξνζδηνξίδεη ηνλ ξφιν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο. Σνλίδεηαη φηη νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ όιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, θάηη πνπ ζπληζηά βαζηθφ αίηεκα.  
 
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πέθηνπλ ζύκαηα 

θαθνκεηαρείξηζεο. ε πνιιέο ρψξεο νη αδήισηνη εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε 

πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ απφ 

ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζε εξγνδφηεο πνπ θαηαπαηνχλ ηνλ λφκν. 
 
Δπηπιένλ, ε έθζεζε παξνπζηάδεη νξηζκέλα παξαδείγκαηα νξζήο πξαθηηθήο ζηα θξάηε 

κέιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηηο επηζεσξήζεηο 

εξγαζίαο ζε άιιεο ρψξεο. Οξηζκέλα θξάηε κέιε, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

θαηαπνιεκήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αδήισηε εξγαζία, θαζηέξσζαλ θαηλνηόκα 

ζπζηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε άιιεο αξρέο θαζψο θαη ζπζηήκαηα θαηαρψξηζεο ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ. 
 
Δπηπιένλ, δίδεηαη έκθαζε ζε επάισηεο νκάδεο φπσο νη απηναπαζρνινχκελνη, νη 
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εξγαδφκελνη ζε εηαηξείεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ή νη θαη‟ νίθνλ εξγαδφκελνη, 

νκάδεο ζηηο νπνίεο είλαη ηδηαηηέξσο δηαδεδνκέλε ε αδήισηε εξγαζία θαη νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηα εζληθά ζψκαηα επηζεψξεζεο εξγαζίαο ιφγσ ηνπ 

πνιχπινθνπ εξγαζηαθνχ ηνπο θαζεζηψηνο. 

 

Γεχηεξνλ, ζηφρνο ηεο έθζεζεο είλαη λα εζηηάζεη ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

δηαηππψλνληαο ζπζηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθψλ αξρψλ θαζψο θαη λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ησλ επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο. 
 
ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηζεψξεζεο 

εξγαζίαο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ε Δπξψπε 

ρξεηάδεηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ειαζηηθή λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

αμηνπξεπήο, ζηαζεξή, πγηήο θαη αζθαιήο απαζρφιεζε ζηα θξάηε κέιε. Ζ παξνχζα 

έθζεζε επηρεηξεί λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηελ επείγνπζα αλάγθε ιήςεο λνκηθά 

δεζκεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

απαζρφιεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ζεκειησδψλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζεκειησδψλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ εληαία αγνξά θαη κε ηελ 

θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ελ ιφγσ αξρή πξέπεη λα νξηζηεί ζην πξσηνγελέο 

δίθαην ηεο ΔΔ κε ηελ έγθξηζε ελφο πξσηνθφιινπ θνηλσληθήο πξνφδνπ, ψζηε λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα απφ ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

εζληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο. 
 
Σν απνηειεζκαηηθφ εξγαηηθφ δίθαην ζε ελσζηαθφ επίπεδν ζα νδεγήζεη ζε 

απνηειεζκαηηθέο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ηθαλέο λα επηβάιινπλ ηηο ζαθείο θαη 

δεζκεπηηθέο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. ην πιαίζην ηεο εληαίαο 

αγνξάο, φπνπ ην θνηλσληθφ ληάκπηλγθ θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ 

θαη επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ΜΜΔ, ε ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη ε επηζεψξεζε εξγαζίαο ζε επίπεδν ΔΔ 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ψζηε λα παξαθνινπζεί θαη λα επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηεο. 
 
Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα έγθεηηαη ζηηο επηζεσξήζεηο ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Οη εζληθέο αξρέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ ζπρλά 

είλαη εληαγκέλε ζε κηα καθξά αιπζίδα ππεξγνιαβίαο. 
 
Ζ εηζεγήηξηα ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο γηα δεκηνπξγία κηαο 

επξσπατθήο πιαηθφξκαο επηζεσξεηψλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε 

ζέζπηζεο πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε 

δηαζπλνξηαθφ πιαίζην. 
 
Μία απφ ηηο ζπζηάζεηο αθνξά ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνύ νξγαληζκνύ πνπ ζα 

επηιακβάλεηαη όισλ ησλ δηαζπλνξηαθώλ δεηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ 

επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο. Απηφ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα θαιχπηεη ηνλ έιεγρν ησλ 

παξφρσλ δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ εηθνληθψλ εηαηξεηψλ, ηε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ηε 



 89 

δηνξγάλσζε δηαζπλνξηαθψλ ειέγρσλ. 
 
Μηα άιιε πξφηαζε αθνξά ηε ζέζπηζε κηαο επξσπατθήο θάξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζηελ νπνία ζα απνζεθεχνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ή 

ε θνηλσληθή αζθάιηζε. Με ηνλ ηξφπν απηφλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζεσξεηή 

εξγαζίαο λα ειέγρεη επηηφπνπ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ζ ελ ιφγσ θάξηα έρεη 

εθαξκνζηεί ήδε ζε πηινηηθή κνξθή ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρεη 

ήδε δνθηκαζηεί. 

 

ηε νπεδία εθαξκφζηεθε κηα αλάινγε θάξηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, 

θαζηζηψληαο επθνιφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηνλ έιεγρν ησλ ρψξσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ εξγαζίαο. Οη επηζεσξεηέο εθνδηάδνληαη κε αληρλεπηέο πνπ κπνξνχλ λα 

δηαβάζνπλ πνιχ γξήγνξα θαη ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο θάξηεο. Σν Λνπμεκβνχξγν ζέζπηζε έλα παξφκνην ζχζηεκα ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013. 
 
Δπηπιένλ, ε εηζεγήηξηα πξνηείλεη ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

αξρψλ ζε πεξίπησζε απάηεο ή πξαθηηθψλ παξάλνκεο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ (RAPEX) θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφιεςε ηεο 

θαηάρξεζεο. 
 
Δπηπιένλ, ε έθζεζε παξνπζηάδεη λέεο πηζαλέο λνκηθέο πξσηνβνπιίεο. ηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, νη επξσπατθνί λφκνη θαη ηα επξσπατθά 

ζεζκηθά φξγαλα θαζηζηνχλ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη 

ζπληνληζκέλε ζε ελσζηαθφ επίπεδν, σζηφζν δελ ζπκβαίλεη ην ίδην ζηνλ ηνκέα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
Θα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε ζέζπηζε λέσλ νδεγηψλ, αθελφο γηα λα εληζρπζεί ν 

ξφινο ησλ επηζεσξεηψλ εξγαζίαο θαη, αθεηέξνπ, γηα λα θαηαζηεί εθηθηφο ν 

αξηηφηεξνο έιεγρνο ησλ γξαθείσλ επξέζεσο εξγαζίαο.  
Δπηπιένλ, ε εηζεγήηξηα επηζεκαίλεη φηη, ελψ πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή 

αληαγσληζκνχ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηελ νπνία εθαξκφδεη επηηπρψο ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζε πεξηπηψζεηο πξαθηηθψλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δελ εθαξκφδνληαη θαλφλεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ληάκπηλγθ 

ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Ζ έθζεζε επηζεκαίλεη φηη ε αδήισηε εξγαζία ζπληζηά επίζεο 

έλαλ ηξφπν ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εληαία αγνξά θαη πξέπεη λα 

πνηληθνπνηεζεί. Εεηείηαη, σο εθ ηνχηνπ, ε εηζαγσγή δηαηάμεσλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

θνηλσληθνύ ληάκπηλγθ ζηε πλζήθε, νη νπνίεο λα εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή λα επηβάιιεη θπξψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
Έλαο αθφκα ηνκέαο ζηνλ νπνίν απαηηείηαη λνκηθή δξάζε ζε ελσζηαθφ επίπεδν είλαη ε 

ξχζκηζε ησλ λέσλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη ηεο άηππεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

ζαθνχο θαη δεζκεπηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε ελσζηαθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε κηαο απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο θαηαζηξαηήγεζεο ηεο 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ: ηεο ςεπδνχο απηναπαζρφιεζεο. Απηφ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

κέζν ψζηε λα κπνξνχλ νη επηζεσξεηέο εξγαζίαο λα απνθαίλνληαη εάλ νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκα ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή. 

 


