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Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ «ΑΡΣΔΜΙ» γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο γηα ην δηάζηεκα από 15 

επηεκβξίνπ 2013 κέρξη ηηο 31 Ματνπ 2014, ν ππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θ. Γηάλλεο Βξνύηζεο δήισζε ηα εμήο: 

«Με ζπγθξνηεκέλε νξγάλσζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα νη ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, ε Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Διέγρνπ Αζθάιηζεο 

(ΔΤΠΔΑ) ηνπ ΙΚΑ ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ κε ζπλέπεηα ηε κάρε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, κε βαζηθό γλώκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

λνκηκόηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ «ΑΡΣΔΜΙ» γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη γηα ην δηάζηεκα από 15 επηεκβξίνπ 2013 έσο 

31 Ματνπ 2014, ειέγρζεθαλ 14.465 επηρεηξήζεηο ζην ζύλνιν ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ζε ζύλνιν 90.571 εξγαδνκέλσλ βξέζεθαλ αδήισηνη νη 1.646. Σα πξόζηηκα πνπ 

επηβιήζεθαλ από ηηο 15 επηεκβξίνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ αδήισηε εξγαζία, θηάλνπλ 

πιένλ ηα 16.999.022 επξώ. 

Από ηελ άιιε, νη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη από 

κηθηά θιηκάθηα ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη ηεο ΔΤΠΔΑ ηνπ ΙΚΑ θαηά βάζε ζε 

θιάδνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο πςειήο παξαβαηηθόηεηαο, επηβεβαηώλνπλ θαη απηό ην κήλα 

ηελ ηάζε απνθιηκάθσζεο ηεο θαηαγεγξακκέλεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ «ΑΡΣΔΜΙ» θαη ηελ επηβνιή ησλ λέσλ, πςειώλ πξνζηίκσλ. 

Όπσο πξνέθπςε από ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ, ηνλ Μάτν ην πνζνζηό ηεο 

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο αλήιζε ζην 23,39%, ζεκαληηθά 

κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 38,68% ηνλ Μάτν ηνπ 2013.  

Ωζηόζν, απηό πνπ ζα ήζεια κε έκθαζε λα ηνλίζσ είλαη ε πνιύπιεπξε δηάζηαζε ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ γηα ηελ αδήισηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία.  

Πξάγκαηη, ε παξνπζία θιηκαθίσλ ειέγρνπ ζε κηα πεξηνρή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

απζηεξνπνίεζε ησλ θπξώζεσλ, πέξα απν ηνλ εληνπηζκό παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

θαη ηελ επηβνιή ησλ αλαιόγσλ πξνζηίκσλ έρεη θαη κηα άιιε, εμίζνπ ζεκαληηθή 

επίπησζε: Σελ ππνθίλεζε «θύκαηνο ζπκκόξθσζεο» ζην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο. Καη απηό ην θαηλόκελν κπνξνύκε πιένλ λα ην κεηξήζνπκε κε αθξίβεηα θαη 

πηζηόηεηα, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

«Δξγάλε» πνπ απνηππώλεη ζε δσληαλό ρξόλν θαη ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο ηηο 

κεηαβνιέο ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο.  

Παξαζέησ έμη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, ζε έμη πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο, γηα ην πσο 

θηλήζεθαλ ηα ηζνδύγηα πξνζιήςεσλ – απνιύζεσλ θαηά ηελ παξνπζία θιηκαθίσλ 

ειέγρνπ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη ηεο ΔΤΠΔΑ ηνπ ΙΚΑ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο.  

 

 



Παξάιιεια, όκσο, ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαη ε «καδηθή 

ζπκκόξθσζε» ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ δηεμάγνληαη απζηεξνί θαη εληαηηθνί 

έιεγρνη, ππνδειώλνπλ όηη ην πξόβιεκα ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

παξόηη κεηώζεθε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Καη πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα δηαρξνληθό 

λνζεξό θαηλόκελν ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ γηα λα εθξηδσζεί νξηζηηθά απαηηείηαη ε 

ζπζηξάηεπζε όισλ καο, αιιά θαη κηα αληίζηνηρε εθξίδσζε ζηξεβιώλ αληηιήςεσλ θαη 

λννηξνπηώλ ηνπ παξειζόληνο. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα θαηαιάβνπλ θαη νη ίδηνη νη 

εξγνδόηεο ην κέγεζνο ηεο κεγάιεο ηνπο επζύλεο. πλερίδνληαο κε ηηο ίδηεο λννηξνπίεο 

θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλέβαιιαλ λα θηάζνπκε ζηε ζεκεξηλή θξίζε, ππνλνκεύνπλ ηε 

ζπιινγηθή εζληθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ρώξαο ζηελ αλάπηπμε θαη 

αθπξώλνπλ ηηο ζπζίεο πνπ πξώηνη από όινπο νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη έρνπλ κέρξη ζήκεξα 

θαηαβάιιεη. Απηό δελ είλαη νύηε νηθνλνκηθά, αιιά νύηε θνηλσληθά θαη εζηθά απνδεθηό. 

Καη γηα απηό ην ιόγν, είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα εμαιείςνπκε όινπο ηνπο ζύιαθεο 

παξαβαηηθόηεηαο, όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη, ζπλερίδνληαο κε αθόκε κεγαιύηεξε έληαζε 

θαη ζπλέπεηα ηηο πξνζπάζεηεο καο.  

Δίλαη γλσζηό όηη από ηελ πιεπξά καο, σο ππνπξγείν Δξγαζίαο, επηδεηθλύνπκε ζηαζεξή 

θαη πξσηόγλσξε - ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ - απνθαζηζηηθόηεηα θαη πνιηηηθή βνύιεζε, 

θαζώο δελ δηζηάζακε λα επηβάιινπκε ην πςειόηεξν ηζηνξηθά πξόζηηκν, αιιά θαη λα 

δηαθόςνπκε ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ παξαλνκνύζαλ ζπζηεκαηηθά ζε βάξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, δηακνξθώζακε έλα ηζνξξνπεκέλν κίγκα θηλήηξσλ θαη 

αληηθηλήηξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηόο από ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ πξνζηίκσλ, ηελ 

εληαηνπνίεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηα δύν 

θύξηα ειεγθηηθά ζώκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο (ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ηελ 

ΔΤΠΔΑ ηνπ ΙΚΑ), αιιά θαη ηε ζεκαληηθή ειάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ από 

γξαθεηνθξαηηθά θαη άιια θόζηε (π.ρ. πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο, πςειέο εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, θ.ιπ.) πνπ εκπόδηδαλ ηε δεκηνπξγία λόκηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εμέηξεπαλ 

ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζε «καύξεο» κνξθέο απαζρόιεζεο.» 


