
Τα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ γηα ηελ 

αλαζθάιηζηε εξγαζία 

 

Σηνλ πίλαθα 1, θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ από 

1/1/2017 έσο 31/8/2017, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε όιε ηε 

ρώξα, θαζώο θαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο, ζε όινπο ηνπο 

θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ ζηνλ πίλαθα 2 θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ ζε θιάδνπο πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσξίδνπκε 

όηη εκθαλίδνπλ πςειή παξαβαηηθόηεηα. 

 

Να ζεκεησζεί όηη νη πιένλ παξαβαηηθνί θιάδνη πεξηιακβάλνπλ ηα :  

Δπηζηηηζηηθά επαγγέικαηα (εζηηαηόξηα - ηαβέξλεο, αίζνπζεο δεμηώζεσλ, 

κεδεδνπσιεία, θαθεηέξηεο κπαξ, θέληξα δηαζθέδαζεο), Βηνηερληθά Πάξθα, 

Βηνκεραληθέο δώλεο, Κνκκσηήξηα, Πξαηήξηα Βελδίλεο, Σπλεξγεία Απηνθηλήησλ, 

Μεηαθνξηθέο Δπηρεηξήζεηο, Ληαληθό εκπόξην, Καζαξηόηεηα, Καηαζθεπέο, Φηινμελία, 

Υπεξεζίεο αζθαιείαο, Δπηρεηξήζεηο Φαζόλ, θηι. 
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Πίλαθαο 2 

 

 

 

 

Σην δηάγξακκα 1, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αδήισηεο εξγαζίαο αλά κήλα, από 

Ιαλνπάξην 2013 έσο θαη Απγνπζην 2017, ζηνπο θιάδνπο πςειήο παξαβαηηθόηεηαο, 

όπσο πξνέθπςαλ από ηνπο ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ όηη 

εκθαλίδνπλ πςειή παξαβαηηθόηεηα. 

 

Γηάγξακκα 1 

 

Uninsured work in sectors with high delinquency 

 

 

 

 



Δπηπξόζζεηα ε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ 

Σρέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ΣΔΠΔ, θάζε έηνο εθδίδεη ζεηξά εγθπθιίσλ 

πξνο όιεο ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Σ.ΔΠ.Δ. γηα ηε δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ θαηά 

δέζκηα αξκνδηόηεηα, ζε θιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλε παξαβαηηθόηεηα, αιιά 

θαη ζε πεξηνρέο έληνλνπ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

Θεσξώληαο όηη κόληκνο ζηόρνο ηνπ Σ.ΔΠ.Δ παξακέλεη ε ζπκκόξθσζε ησλ 

παξαβαηώλ ζηηο δηαηάμεηο ηηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη έιεγρνη ζα ζπλερηζηνύλ θαη 

γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο 2018 θαη όπνπ δηαπηζηώλνληαη παξαβάζεηο ζα 

επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν θπξώζεηο. 

 

Β) Σρεηηθά κε ηηο Διεγθηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ζύκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Φνξέα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

Βαζηθή επηδίσμε θαη ζηόρνο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. είλαη ε πεξηζηνιή ηεο εηζθνξνδηαθπγήο 

θαη ηεο εηζθνξναπνθπγήο, θαζώο θαη ε έγθαηξε είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ. Γηα ην ιόγν απηό, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ησλ Τνπηθώλ θαη 

Πεξηθεξεηαθώλ Υπνθ/ησλ Μηζζσηώλ ηνπ Φνξέα θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Διεγθηηθώλ 

Κέληξσλ Αζθάιηζεο (Π.Δ.Κ.Α., η. Δ.Υ.Π.Δ.Α.) δηελεξγνύλ ζπλερείο θαη εληαηηθνύο 

ζηνρεπκέλνπο αιιά θαη δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο αλά ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, 

αμηνπνηώληαο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ηερλνινγίεο, θαζώο επίζεο θαη δεδνκέλα 

άιισλ Υπεξεζηώλ. 

 

Δπηπξνζζέησο, ηα Π.Δ.Κ.Α. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 

εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο αδήισηεο θαη ππνδεισκέλεο εξγαζίαο θαη γηα ην ιόγν 

απηό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4445/2016 (Α, 236) «Δζληθόο Μεραληζκόο 

Σπληνληζκνύ, Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Πνιηηηθώλ Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο Σπλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη 

εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α' 85) θαη άιιεο δηαηάμεηο» πξνβιέπεηαη ε 

ελίζρπζε ηνπ δηθηύνπ ηνπ ειεγθηηθνύ απηνύ κεραληζκνύ, πξνθεηκέλνπ ην έξγν ηνπο 

λα θαηαζηεί πεξηζζόηεξν εληαηηθό θαη απνηειεζκαηηθό. Ωο εθ ηνύηνπ, έσο ηα ηέιε 

ηνπ 2018 ηα Π.Δ.Κ.Α. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ζα ιεηηνπξγνύλ πιένλ ζε έληεθα κεγάιεο πόιεηο 

ηεο Διιάδαο, ελώ όζνλ αθνξά ζην λνκό Αραΐαο, πξνβιέπεηαη άκεζα ε ζύζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Π.Δ.Κ.Α. Γπηηθήο Διιάδαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο θαη Εαθύλζνπ 

κε έδξα ηελ Πάηξα. 

 

Σην πιαίζην απηό, κέζσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ από ηα Π.Δ.Κ.Α., 

αλακέλνληαη ζύληνκα ζεκαληηθέο αιιαγέο, όζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Σε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε πξνζπάζεηα 

ησλ πθηζηάκελσλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο 

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, είλαη δηαξθήο θαη επίκνλε. 

 

Γ) Τν Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ απόδνζε δηθαηνζύλεο 

ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ππνρξεώζεθαλ λα εξγαζηνύλ σο αδήισηνη. 

 

Γηα ην ζθνπό απηό δξνκνινγεί ηελ αιιαγή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξνζηίκνπ γηα ηελ 

αδήισηε εξγαζία. Με ηελ δξνκνινγνύκελε αιιαγή, ζα πξνβιεθζεί ε θιηκαθσηή 

κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ, εθόζνλ γίλεη πξόζιεςε ηνπ εξγαδόκελνπ θαη αλάινγα κε ηνλ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/794
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751


ρξόλν ηεο πξόζιεςεο. 

 

Με ηνλ ηξόπν απηό, από κηα ακηγώο ηηκσξεηηθή θαη εηζπξαθηηθή ινγηθή ηνπ 

πξνζηίκνπ, νδεγνύκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία δηαηεξεί ηνλ απνηξεπηηθό 

ραξαθηήξα ηεο, αιιά παξάιιεια ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζύλδεζε ηεο θύξσζεο κε 

ηελ ζπκκόξθσζε. Ταπηόρξνλα, έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε κέξηκλα γηα ηελ 

θαηνρύξσζε ησλ εξγαζηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Η πξόζιεςε ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ε αλαδξνκηθή θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ηξηώλ κελώλ από ηνλ εξγνδόηε, ζπλδέεη επζέσο ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηελ αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Τέινο, ε αιιαγή απηή ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνζηίκνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο λα μεπεξάζνπλ ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ απέλαληη ζηελ εξγνδνηηθή 

παξαβαηηθόηεηα θαη λα θαηαγγείινπλ ην θαζεζηώο αδήισηεο εξγαζίαο, ελώ ν 

εξγνδόηεο πνπ έρεη ήδε εληνπηζηεί κε αδήισην εξγαδόκελν ζα γλσξίδεη όηη ζα 

επαλειεγρζεί, κε ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ λα πνιιαπιαζηάδεηαη αλ θαηά ηνλ 

έιεγρν εληνπηζηεί μαλά λα απαζρνιεί αδήισην εξγαδόκελν. 

 


