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Πρόλογος 

Η παρούσα συγκριτική µελέτη µε θέµα Στρατηγικές Επιθεώρησης Εργασίας για την 
Καταπολέµηση της Αδήλωτης Εργασίας διενεργήθηκε τη διετία 2012-13 στο πλαίσιο 
συνεργασίας ΔΟΕ/ΕΕπιτροπής. Η µελέτη συντονίστηκε από το Πρόγραµµα Επιθεώρηση 
και Διοίκηση Εργασίας της ΔΟΕ (LAB/ADMIN) σε συνεργασία µε την ΕΕπιτροπή, Μονάδα 
Απασχόληση-Β2/Εργατικό Δίκαιο. Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξεταστεί ο 
ρόλος που καταλαµβάνουν τα εθνικά συστήµατα επιθεώρησης εργασίας στην ΕΕ, ως 
ανταπόκριση σε επίπεδο στρατηγικής πολιτικής κατά της αδήλωτης εργασίας.  

Αδήλωτη Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραµµίσει ότι αν δεν αντιµετωπιστεί κατάλληλα η 
αδήλωτη εργασία, απειλεί να υπονοµεύσει την ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους 
απασχόλησης για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και ισχυρότερη ανάπτυξη. 
Η αδήλωτη εργασία αποτελεί µορφή κοινωνικού ντάµπινγκ εισάγοντας αθέµιτο 
ανταγωνισµό ανάµεσα στις εταιρείες λόγω χαµηλών µισθών και µη καταβολής των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης. Πάνω απ’όλα, οδηγεί σε καταστάσεις εργασίας που παραβιάζουν τα 
δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων. Από αυτή τη σκοπιά, η ΔΟΕ, όπως και 
η ΕΕπιτροπή, τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η µετάβαση από την άτυπη στην τυπική 
εργασία ως προαπαιτούµενο για να υπάρξει αξιοπρεπής εργασία. 

Η ΔΟΕ προσεγγίζει την αδήλωτη εργασία στο πλαίσιο της ευρύτερης έννοιας της 
άτυπης οικονοµίας, την οποία ορίζει ως “κάθε οικονοµική δραστηριότητα από 
εργαζοµένους και οικονοµικές µονάδες η οποία – κατά το νόµο ή στην πράξη – δεν 
καλύπτεται, ή καλύπτεται ανεπαρκώς, από τυπικές συµφωνίες.” Ο παρών ορισµός 
εµπεριέχει την έννοια της αδήλωτης εργασίας όπως ορίζεται από την ΕΕπιτροπή, ενώ 
καλύπτει επίσης εργαζοµένους οι οποίοι κάποιες φορές δεν καλύπτονται από την εργατική 
νοµοθεσία (π.χ. οικιακοί εργαζόµενοι ή εργαζόµενοι στη γεωργία). 

Ενώ οι παραπάνω διατυπώσεις είναι ευρέως γνωστές, ο ακριβής νοµικός ορισµός της 
αδήλωτης εργασίας πολλές φορές διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτό έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στην εφαρµογή των κανονισµών για την αδήλωτη εργασία από τους επιθεωρητές 
εργασίας (ιδίως στο διασυνοριακό πλαίσιο). 

Η αδήλωτη εργασία συνιστά ένα περίπλοκο φαινόµενο µε πλειάδα χαρακτηριστικών 
και αιτιών. Κάθε προσπάθεια να αντιµετωπιστεί αυτό το σχήµα απασχόλησης απαιτεί 
αντίστοιχα εξειδικευµένη και ισορροπηµένη προσέγγιση µεταξύ προληπτικών µέτρων και 
εφαρµογής της νοµοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας σηµειώνει ότι αν και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να 
προσεγγίζουν την αδήλωτη εργασία εστιάζοντας κυρίως στην αποτροπή, έχει γίνει µια 
αξιοσηµείωτη µεταστροφή σε προσπάθειες µετατροπής της αδήλωτης εργασίας σε τυπική 
απασχόληση, ή ακόµα και ανάσχεσης πριν την ανάληψή της. 

Γενικά, η αδήλωτη εργασία στην Ευρώπη παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες ως προς τη 
µέτρησή της. Αυτό δυσκολεύει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ιδιαίτερα τις 
Επιθεωρήσεις Εργασίας στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόµενο της 
αδήλωτης εργασίας σε όλες του τις πτυχές και να αναπτύξουν κατάλληλα προσαρµοσµένες 
πολιτικές και βελτιωµένες πρακτικές επιθεώρησης για την αποτροπή, τη µείωση ή 
τουλάχιστον την παρακολούθηση του ποσοστού επίπτωσης αδήλωτης εργασίας. Η συνήθης 
πρόκληση για τις κυβερνήσεις προκειµένου να µειώσουν την αδήλωτη εργασία και να 
εξασφαλίσουν αξιοπρεπή εργασία για τους αδήλωτους εργαζοµένους, αντικατοπτρίζει την 
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ανάγκη για κοινές κατευθυντήριες γραµµές πολιτικών από πλευράς Επιθεωρήσεων 
Εργασίας στην ΕΕ. 

Για να αντιµετωπιστεί η αδήλωτη εργασία απαιτούνται συντονισµένα βήµατα από 
πλευράς κυβερνήσεων και δηµόσιων φορέων. Ως πρώτο βήµα, οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη 
χρειάζεται να ακολουθήσουν πολιτικές που θα µειώνουν τα κίνητρα τόσο των εργοδοτών 
να χρησιµοποιούν αδήλωτη εργασία όσο και των εργαζοµένων να εµπλέκονται σε αυτή. 
Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής το οποίο, αν υλοποιηθεί µε επιτυχία, µπορεί να 
συµβάλλει στην ελάφρυνση του βάρους στα µέτρα εντοπισµού και επιβολής, καθότι από 
µόνα τους δεν θα είναι τόσο αποτελεσµατικά στο να µεταβάλλουν τα µοντέλα και τον 
επιπολασµό της αδήλωτης εργασίας. 

Πριν από την εισαγωγή της Κατεύθυνσης για την Απασχόληση Αριθ. 9 της 
ΕΕπιτροπής, η πιο διαδεδοµένη προσέγγιση κατά της αδήλωτης εργασίας συνίστατο στην 
τιµωρία επί παραβάσεων και στην ενίσχυση του εντοπισµού παρά σε ποινές. Με την 
υιοθέτηση της Κατεύθυνσης Αριθ. 9, είναι πιο συνήθη τα µέτρα πρόληψης σε συνδυασµό 
µε προσπάθειες να τιµωρείται η µη συµµόρφωση, παράλληλα µε προσπάθειες ενίσχυσης 
της συµµόρφωσης. Εντούτοις, τα µέτρα βελτίωσης της συµµόρφωσης οριοθετούνται εν 
πολλοίς στα Κράτη Μέλη της ΕΕ του Βορρά. Αν και έχουν υπάρξει ευρύτερες προσπάθειες 
ενίσχυσης της συµµόρφωσης, αυτές εξακολουθούν να παρατηρούνται κυρίως στις αρχικές 
15 χώρες της ΕΕ. Αντίθετα, τα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ προτιµούν µέτρα εντοπισµού της 
αδήλωτης εργασίας και τιµωρούν τη µη συµµόρφωση ως προς τους σχετικούς κανονισµούς. 
Αυτό που αποκαλύπτουν οι παραπάνω εξελίξεις είναι ότι οι χώρες έχουν πάψει να 
βασίζονται τόσο πολύ στην αποτροπή, ενώ αντίθετα διευρύνουν τις πολιτικές τους ώστε να 
συµπεριλαµβάνουν και το καρότο και το µαστίγιο.  

Επιθεώρηση εργασίας και αδήλωτη εργασία 

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας είναι σηµαντικοί σύµµαχοι στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της αδήλωτης εργασίας, αν και συνήθως υπολείπονται σε αναγκαίους πόρους, 
εργαλεία, διαδικασίες και συντονισµό µε τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές, προκειµένου για 
την αποτροπή, τον εντοπισµό και τη διόρθωση τέτοιων περιπτώσεων. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αδήλωτη εργασία, αναγκαίος και σηµαντικός 
παράγοντας εξακολουθεί να είναι η βελτίωση της εφαρµογής και της επιβολής δικαιωµάτων 
και προστασίας των εργαζοµένων µέσα από σθεναρότερες και καλύτερα ανταποκρινόµενες 
δράσεις για την επιθεώρηση της εργασίας. Η προσέγγιση που υιοθετούν οι υπηρεσίες 
επιθεώρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το εθνικό πλαίσιο. Σε µερικές χώρες, 
ιδιαίτερα στα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ όπου η αδήλωτη εργασία είναι διαδεδοµένη εντός 
της τυπικής οικονοµίας, ενδέχεται να απαιτείται µία ευρύτερη στρατηγική. Σε άλλες χώρες, 
όπου η αδήλωτη εργασία είναι πιο συγκεκριµένα δοµικό πρόβληµα, θα ήταν κατάλληλα πιο 
στοχευµένα µέτρα. 

Ανεξαρτήτως συνθηκών, οι επιθεωρητές χρειάζεται να γνωρίζουν καλά τους ισχύοντες 
εθνικούς κανονισµούς ώστε να µπορούν να εντοπίζουν και να αντιµετωπίζουν καλύτερα 
καταστάσεις αδήλωτης εργασίας. Για το σκοπό αυτό, οι επιθεωρητές χρειάζεται να είναι 
καλά εκπαιδευµένοι. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου ο σχεδιασµός και η 
πρακτική των επισκέψεων ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι δίδεται η προσήκουσα 
προσοχή στο ποσοστό επίπτωσης της αδήλωτης εργασίας, ακόµα και σε καταστάσεις όπου 
ο πρωταρχικός στόχος του ελέγχου δεν είναι ο εντοπισµός αδήλωτων δραστηριοτήτων. 
Επιπρόσθετα, οι λειτουργίες εκπαίδευσης και προώθησης µέσα στις Επιθεωρήσεις Εργασίας 
µπορούν να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων και εργαζοµένων σχετικά µε 
τους ισχύοντες κανόνες περί αδήλωτης εργασίας και σχετικά µε την αποφυγή ή ρύθµιση 
τέτοιων καταστάσεων. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος των Επιθεωρήσεων Εργασίας είναι 
πολύτιµος για την πρόληψη και µετατροπή της αδήλωτης εργασίας, και δεν θα πρέπει να 
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θεωρούνται απλά και µόνο ως επιβολείς του νόµου που κόβουν πρόστιµα και µοιράζουν 
ποινές. 

Η ΔΟΕ σηµειώνει ότι η αξιοπιστία οποιουδήποτε σώµατος επιθεώρησης εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την ικανότητά του να συµβουλεύει εργοδότες και εργαζοµένους ως προς 
τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα συµµόρφωσης µε τις νοµοθετικές διατάξεις σε όλους τους 
τοµείς στη δικαιοδοσία του. Εντούτοις, η αξιοπιστία εξαρτάται και από την ύπαρξη και 
εφαρµογή ενός επαρκώς αποτελεσµατικού συστήµατος επιθεώρησης εργασίας.  

Το Άρθρο 3 της Σύµβασης της ΔΟΕ Αριθ. 81 για την Επιθεώρηση Εργασίας, ζητά την 
προστασία όλων των τύπων εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των ευπαθών. 
Επιπλέον, το Άρθρο 7 της Σύµβασης της ΔΟΕ Αριθ. 150 για τη Διοίκηση Εργασίας κάνει 
σύσταση για επέκταση των λειτουργιών της διοίκησης εργασίας, στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται και η επιθεώρηση εργασίας, σε οµάδες εργαζοµένων που δεν εµπίπτουν 
στην κατηγορία των µισθωτών σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες.  

Η παρούσα συγκριτική µελέτη στοχεύει στην πλήρωση του κενού γνώσης µεταξύ των 
Επιθεωρήσεων Εργασίας ως προς την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της απάτης, 
προβληµάτων άτυπης οικονοµίας και αδήλωτης εργασίας. Τα αποτελέσµατα της µελέτης 
παρουσιάζονται συνοπτικά σε Συµπεράσµατα και Συστάσεις µε στόχο να υπάρξει 
περαιτέρω ερευνητικό έργο και δράση στον ευαίσθητο αυτό τοµέα.  

Ελπίζουµε η παρούσα συγκριτική µελέτη, η οποία παρουσιάζει µία επισκόπηση 
επιλεγµένων εθνικών καλών πρακτικών και στρατηγικών για την καταπολέµηση της 
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1. Φύση, μέγεθος και πεδίο της αδήλωτης εργασίας στην ΕΕ	

1.1. Εννοιολογική προσέγγιση 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας αποτελεί σηµαντικό 
ζήτηµα πολιτικής στις χώρες του ΟΟΣΑ και ιδιαίτερα της ΕΕ. Δεδοµένου ότι ποικίλλουν οι 
δόλιες συµπεριφορές µε σκοπό τη φοροδιαφυγή και τη µη καταβολή ασφαλιστικών 
παροχών, καθώς και οι δυσκολίες εντοπισµού και µέτρησης ως προς τις ακριβείς διαστάσεις 
της παραοικονοµίας στην εργασία, κάθε εννοιολογική προσπάθεια για ενιαία προσέγγιση 
του προβλήµατος αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Τα τελευταία χρόνια, οι θεσµοί και τα 
Κράτη Μέλη της ΕΕ εξετάζουν την απάτη στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων κυρίως 
από τη σκοπιά της αδήλωτης εργασίας1, αν και εννοιολογικά είναι αρκετά ανοµοιογενής ο 
συγκεκριµένος όρος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Γενικά, ο όρος αδήλωτη εργασία θεωρείται εκ πρώτης όψεως ένα από τα δοµικά 
συστατικά µέρη της παραοικονοµίας. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και η 
παραοικονοµία δύναται να οριστεί ποικιλοτρόπως,2 όπως έχει υπογραµµιστεί σε πρόσφατη 
µελέτη.3 

Η παραοικονοµία θεωρείται ως ένα σύνολο αποτελεσµάτων οικονοµικής 
δραστηριότητας εκτός του επίσηµα καταγεγραµµένου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος4 ή 
“εκείνες οι οικονοµικές δραστηριότητες και οι προερχόµενες εξ αυτών µορφές εισοδήµατος 
που παρακάµπτουν ή άλλως αποφεύγουν την κρατική ρύθµιση, φορολογία ή 
συµµόρφωση.”5 Ο παραπάνω ορισµός καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις οικονοµικής 
δραστηριότητας εκτός ρυθµιστικού πλαισίου (π.χ. δραστηριότητα που δεν σχετίζεται µε 
παραβίαση νοµοθεσίας, δραστηριότητα οικονοµικών παραγόντων, της οποίας η καταγραφή 
δεν απαιτείται) καθώς και πτυχές εγκληµατικών δραστηριοτήτων (π.χ. αξιόποινες πράξεις, 
όπως παραγωγή και πώληση ναρκωτικών ουσιών, λαθρεµπόριο και κλοπή).6 

Η έννοια της “αδήλωτης εργασίας” ορίζεται και αυτή µε πολύ διαφορετικούς τρόπους 
και συχνά χρησιµοποιείται παράλληλα και µε άλλους ορισµούς από τον τοµέα της αγοράς 
εργασίας, και ενίοτε ως συνώνυµη των όρων παράνοµη εργασία, παράτυπη εργασία, 

                                                        

1Βλ. µεταξύ άλλων: Eurofound (2008), Tackling undeclared work in the European Union, Eurofound, 
Dublin, available at http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813-en.pdf. 
Eurofound (2009), Measures to tackle undeclared work in the European Union, Eurofound, Dublin, 
διαθέσιµο στο http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/25/en/1/EF0925EN.pdf. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007), Stepping up the fight against undeclared work COM(2007) 628 τελικό, 
European Commission, Brussel.	

2Startiene, G., & Trimonis, K. (2009). The Size of Non-Observed Economy. Ekonomika ir vadyba-
Economics and Management 14, 976-983. 

3Schneider. F. and Williams, C. The Shadow Economy, 2013, Institute of Economic Affairs (IEA). 
Wenmister. London.	

4Schneider, F. & Enste, D. H. (2002). The Shadow Economy: An International Survey. Cambridge 
University Press, Cambridge. 

5Schenider, F. and Willians. Ό.π., σ. 3. 

6 Rosser, J. B. (2006). Book’s (Schneider, F. Enste, D. Shadow Economy: An International Survey) 
Review [πρόσβαση στις 24 Απριλίου 2008]. 
Διαθέσιµο στο Διαδίκτυο: http://cob.jmu.edu/rosserjb/book.rev.schneider&enste.doc.	
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παράνοµη απασχόληση, µη καταγεγραµµένη απασχόληση, λανθάνουσα ανεργία, “µαύρη” 
εργασία, κ.λπ. αν και το περιεχόµενό τους ενδέχεται να ποικίλει και να διαφέρει 
θεµελιωδώς. Για παράδειγµα, και οι δύο όροι, “άτυπη απασχόληση” και “µη 
καταγεγραµµένη απασχόληση”, χρησιµοποιούνται µε στόχο τον καθορισµό της αναλογίας 
των απασχολούµενων που δεν εµφανίζονται στις στατιστικές εκθέσεις για διάφορους 
λόγους. Ο όρος παράνοµη εργασία χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες είτε αναφερόµενος σε 
µία ευρύτερη έννοια, όπως στη Γαλλία, είτε αναφερόµενος σε αδήλωτη εργασία που 
εκτελείται από άτοµα µε παράτυπο καθεστώς, από διακινούµενους εργαζοµένους χωρίς 
άδεια παραµονής ή εργασίας (για παράδειγµα, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο).  

Άλλες έννοιες, όπως η “άτυπη απασχόληση”, χρησιµοποιούνται πιο συχνά στην 
εφαρµοσµένη έρευνα, στην οποία η άτυπη απασχόληση ορίζεται ως ο αριθµός των ατόµων 
που εργάζονται στην άτυπη αγορά εργασίας, ως η παράνοµη αγορά και πώληση εργατικού 
δυναµικού χωρίς σύµβαση απασχόλησης και αγνοώντας τη νοµοθεσία που διέπει τις 
εργασιακές σχέσεις.  

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, σε διαφορετικές µελέτες (κυρίως µελετώντας το 
φαινόµενο από τη σκοπιά της φορολογικής µη συµµόρφωσης) χρησιµοποιήθηκαν 
διαφορετικοί όροι για την αντιµετώπιση του περίπλοκου αυτού φαινοµένου στην Ευρώπη 
(µε πλέον συνήθεις τους όρους “αδήλωτη εργασία” και “παράνοµη εργασία”). 

Οι δυσκολίες ως προς την επίτευξη κοινού ορισµού ή συναντίληψης απορρέουν από 
το γεγονός ότι η αδήλωτη εργασία είναι ένα περίπλοκο, ανοµοιογενές φαινόµενο, που 
αποτελεί κοµµάτι µιας ακόµα πιο πολύπλοκης πραγµατικότητας, (την άτυπη οικονοµία),7 η 
οποία µε τη σειρά της µπορεί να οριστεί µε διάφορους τρόπους.8 

Η συζήτηση για την αδήλωτη εργασία είναι στενά συνδεδεµένη µε τη συζήτηση για 
την άτυπη οικονοµία, ως ένα µέρος της οικονοµίας που έχει αποκρυβεί από τις αρµόδιες 
αρχές. Αρχικά, η έννοια της άτυπης οικονοµίας προέρχεται από τη βιβλιογραφία για 
κοινωνικο-οικονοµικά θέµατα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
µεγάλες οµάδες του πληθυσµού σε αυτές τις χώρες δεν απορροφούνταν στη σύγχρονη 
οικονοµία. Το 1963, ο Clifford Geertz9 εισήγαγε δύο όρους για το εν λόγω φαινόµενο: την 
“οικονοµία µε επίκεντρο την εταιρεία” και την “οικονοµία του παζαριού”. Η “οικονοµία µε 
επίκεντρο την εταιρεία” χαρακτηριζόταν από αποτελεσµατικό τρόπο διεξαγωγής του 
επιχειρείν, υψηλή παραγωγικότητα και χρήση σηµαντικού όγκου κεφαλαίου και 
τεχνολογίας. Η “οικονοµία του παζαριού” χαρακτηριζόταν από χαµηλή παραγωγικότητα, 
ένταση εργασίας και χαµηλή ένταση κεφαλαίου, χαµηλά εισοδήµατα και υψηλή ικανότητα 
απορρόφησης (εσωδίπλωση). Επιπλέον, δεν ήταν επίσηµα καταγεγραµµµένη από τις αρχές 
(π.χ. φορολογικές αρχές, Εµπορικό Επιµελητήριο). 

                                                        

7 Ορίζεται από την ΔΟΕ ως “όλες οι οικονοµικές δραστηριότητες από εργαζοµένους και οικονοµικές 
µονάδες που –κατά το νόµο ή στην πράξη– δεν καλύπτονται, ή καλύπτονται ανεπαρκώς από τυπικές 
συµφωνίες” (ILC 2002, Decent Work and the informal economy, http://www.ilo.org/publabour 
inspection/english/standards/-relm/ilc/ilc90/). Ο όρος, όπως αναφέρεται στο Ψήφισµα της ΔΟΕ για 
την αξιοπρεπή εργασία και την άτυπη οικονοµία που υιοθετήθηκε κατά την 90ή σύνοδό της ΔΔΕ, 
2002, αναφέρεται τόσο στους µισθωτούς εργαζοµένους όσο και στους εργαζοµένους για ίδιο 
λογαριασµό οι οποίοι δεν απολαµβάνουν προστασία, δικαιώµατα και εκπροσώπηση. 

8 Startiene, G., & Trimonis, K. (2009). Ό.π. 

9 Βλ. αναφορά στο Geertz, C. (1978). The bazaar economy: Information and Search in peasant 
marketing: Papers and proceedings of the ninetieth annual meeting of the American economic 
association. The American Economic Review, 68(2), 28-32. Ανακτήθηκε από το 
http://prelim2009.filmbulletin.org/readings/10-Economic_Sociology/Geertz.pdf.	



 

3 

Επεξεργαζόµενος αυτό το δυαδικό µοντέλο ο Hart10 εισήγαγε τους όρους τυπικός και 
άτυπος στη µελέτη του για τη διάρθρωση της απασχόλησης στην Accra, στη Γκάνα. Μετά 
από την έκθεση της ΔΟΕ για την οικονοµία της Κένυα και µια σειρά από µελέτες της 
Παγκόσµιας Τράπεζας τη δεκαετία του εβδοµήντα, οι δύο όροι εντάχθηκαν στη δηµόσια 
συζήτηση για την οικονοµική ανάπτυξη.11 

Αν και η άτυπη οικονοµία έγινε κοινή έννοια, ποτέ δεν υπήρξε συµφωνία επί ορισµών 
µε σαφές περίγραµµα. Από την προοπτική της ΔΟΕ, οι ορισµοί κινούνται από την έννοια 
του άτυπου τοµέα όπως αυτός ορίζεται στην έκθεση του Γενικού Διευθυντή προς τη ΔΔΕ 
(1991)12 µέχρι την ευρύτερη έννοια της άτυπης οικονοµίας (βλ. σηµείωση 7). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η αδήλωτη εργασία αναφέρεται στη σκιώδη ή λανθάνουσα 
εργασία, τη λάθρα απασχόληση, τη “µαύρη” εργασία ή την παράνοµη εργασία. Αυτοί οι 
όροι χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον σε βιοµηχανοποιηµένες χώρες και αναφέρονται 
σε διαφορετικούς τύπους εργασίας της οποίας οι δραστηριότητες εµπίπτουν στο εργατικό 
δίκαιο, αλλά δεν σέβονται τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας ή αποφεύγουν να εφαρµόζουν 
υποχρεώσεις διοικητικού χαρακτήρα. Για παράδειγµα, οι αµοιβές των εργαζοµένων είναι 
χαµηλότερες του κατώτατου µισθού, οι εργοδότες δεν δηλώνουν τους εργαζοµένους στις 
αρχές κοινωνικής ασφάλισης, φόροι και ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονται επί των 
αποδοχών, ή εργαζόµενοι µισθωτοί εισπράττουν µαζί µε τις αποδοχές τους και κοινωνικές 
παροχές ανεργίας, ασθένειας ή ατυχήµατος. 

Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση 98/219 της ΕΕπιτροπής,13 η αδήλωτη εργασία 
αναφέρεται σε “αµειβόµενες δραστηριότητες, νόµιµες ως προς τη φύση τους αλλά αδήλωτες 
στις δηµόσιες αρχές, λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνυπολογίζονται διαφορές στο 
ρυθµιστικό πλαίσιο των Κρατών Μελών.”14 Από τον ανωτέρω ορισµό, εξαιρούνται από το 
πεδίο της αδήλωτης εργασίας οι εγκληµατικές δραστηριότητες. Εξαιρείται επίσης η εργασία 
που δεν χρειάζεται να δηλωθεί στις δηµόσιες αρχές, όπως εργασία στην οικιακή οικονοµία 
ή εθελοντική εργασία. Συνεπώς, η “µοναδική διαφορά ανάµεσα στην αδήλωτη και 
δηλωµένη εργασία συνίσταται στο ότι η αδήλωτη εργασία δεν έχει δηλωθεί στις αρχές για 
λόγους φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης ή εργατικού δικαίου.”15  

Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) προτείνει έναν 
παρόµοιο ορισµό, µε χρήση του όρου “συγκεκαλυµµένη απασχόληση” να αναφέρεται σε 

                                                        

10 Hart, K. (1973), Informal economy opportunities and the urban employment in Ghana. In Journal 
of Modern Africa Studies, Τόµος 11, αρ.1. 

11 Transitioning from the informal to the formal economy, Έκθεση του Γενικού Διευθυντή, Διεθνής 
Διάσκεψη Εργασίας, 103η Σύνοδος, 2014, Geneva.  

12 The dilemma of the informal sector, Έκθεση του Γενικού Διευθυντή, Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, 
78th Σύνοδος, Geneva.	

13 Ανακοίνωση της Επιτροπής (98) 219 τελικό, 7 Απριλίου 1998. 

14 Στο ίδιο. 

15 Eurofund (2013). Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway. 
Approaches and measures since 2008. Eurofund Dublin διαθέσιµο στο: 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13243.htm.	
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εργασία “η οποία αν και όχι παράνοµη, δεν έχει δηλωθεί σε κάποια ή σε ορισµένες 
διοικητικές αρχές.”16 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας,17 ο ορισµός της αδήλωτης εργασίας καλύπτει διάφορες αµειβόµενες 
δραστηριότητες που εκτείνονται από άτυπες οικιακές υπηρεσίες µέχρι λάθρα 
δραστηριότητα από παράνοµα διαµένοντες. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, διακρίνονται 
τρεις ευρείς τύποι αδήλωτης εργασίας: 

• αδήλωτη εργασία εντός τυπικής ή άτυπης επιχείρησης, ή αυτό που θα µπορούσε να 
οριστεί ως αδήλωτη µισθωτή απασχόληση. Μπορεί να είναι στο σύνολό της 
αδήλωτη, όπου το σύνολο του µισθού καταβάλλεται “χωρίς να εµφανίζεται στα 
λογιστικά βιβλία”, ή εν µέρει αδήλωτη, όπου ένα µέρος του µισθού καταβάλλεται 
από τον τυπικό εργοδότη επίσηµα και ένα µέρος εκτός λογιστικών βιβλίων (“µισθοί 
σε φάκελο”)· 

• αδήλωτη εργασία αυτοαπασχολούµενου για επιχείρηση ή για άλλον πελάτη όπως 
για ένα νοικοκυριό, η οποία διεξάγεται παρόµοια µε την αυτοαπασχόληση, και 

• αδήλωτη εργασία αυτοαπασχολούµενου πιο εδραιωµένη κοινωνικά, µε παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών απευθείας σε καταναλωτές γείτονες, συγγενείς, γνωστούς ή 
φίλους. 

Η προσέγγιση της ΔΟΕ ως προς την αδήλωτη εργασία εντοπίζεται συνήθως στο 
πλαίσιο της ευρύτερης έννοιας της άτυπης οικονοµίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
Συµπεριλαµβάνει την έννοια της αδήλωτης εργασίας κατά την ΕΕπιτροπή, ενώ επίσης 
καλύπτει εργαζοµένους οι οποίοι κάποιες φορές δεν καλύπτονται από την εργατική 
νοµοθεσία. Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, ορισµένες µορφές άτυπης εργασίας δεν 
δηλώνονται υποχρεωτικά, όπως δραστηριότητες οικονοµικής έκφρασης αλλά όχι 
αµειβόµενες στο πλαίσιο της οικογένειας ή δικτύων πλησιεστέρων ατόµων (π.χ. οι γείτονες 
που συλλογικά βοηθούν ο ένας τον άλλο την περίοδο της συγκοµιδής, ή στο βάψιµο µίας 
οικίας, ή ο συγγενής που συνδράµει στη φροντίδα των ηλικιωµένων) και εποµένως, δεν θα 
θεωρούνται ως αδήλωτη εργασία. Εντούτοις, η αποφυγή των όσων επιτάσσει η εργατική 
νοµοθεσία και η απάτη στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων παρουσιάζονται σε πολλές 
δραστηριότητες που εµφανίζονται ως µη αµειβόµενες όπως το εικονικό επαγγελµατικό 
καθεστώς (ψευδο-αυτοαπασχόληση, πρακτική άσκηση, εθελοντισµός) και απαιτούν από τις 
εθνικές αρχές συνεχή επιτήρηση αναφορικά µε το τι πρέπει να δηλώνεται και να 
φορολογείται στη βάση της πραγµατικότητας.18 

Από την οπτική της εργατικής νοµοθεσίας, αδήλωτη εργασία συνήθως θεωρείται η 
εργασία άνευ σύµβασης ανάµεσα σε έναν εργαζόµενο και έναν εργοδότη ή κατά παράβαση 
των συµβατικών όρων, ιδίως σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα καταγραφής. Η αδήλωτη 
εργασία είναι, ως τέτοια, µία νόµιµη αµειβόµενη δραστηριότητα, η οποία είτε δεν είναι 
καταγεγραµµένη είτε τα αποτελέσµατά της έχουν αποκρυβεί από τους κρατικούς φορείς 
προκειµένου να υπάρξει φοροαποφυγή ή χρήση φορολογικών πλεονεκτηµάτων κατά 
παράβαση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι µόνο οι περιπτώσεις για τις οποίες οι κρατικοί φορείς δεν έχουν πληροφόρηση 
όσον αφορά την αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών (ή η 

                                                        

16 OECD Employment Outlook (ΟΟΣΑ, Προβλέψεις για την Απασχόληση), 2004. 

17 Eurofund 2012 ό.π. σελ. 3.	

18 Βλ. Bignami R., Casale G., Fasani M., (2013) Labour inspection and the employment relationship, 
Working Document No. 28, LAB/ADMIN, ILO, Γενεύη.  
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πληροφόρηση είναι ανεπαρκής συγκρινόµενη µε τα στοιχεία για την επίσηµη εργασία) 
αποδίδονται σε αδήλωτη εργασία. Όταν οι κρατικοί φορείς δεν έχουν πληροφόρηση για µία 
συγκεκριµένη περίπτωση απασχόλησης διότι θεωρείται ότι παραβαίνει τη νοµοθεσία και 
άρα συγκαλύπτεται (π.χ. παραγωγή και διανοµή απαγορευµένων από το νόµο προϊόντων), 
πρόκειται για εγκληµατική δραστηριότητα και όχι για αδήλωτη εργασία,19 σύµφωνα µε τον 
ορισµό της ΕΕπιτροπής. 

Αν και αυτές οι διατυπώσεις είναι αποδεκτές γενικά, ο ακριβής νοµικός ορισµός για 
την αδήλωτη εργασία συχνά ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Γεγονός που επιφέρει σηµαντικές 
επιπτώσεις στην επιβολή των κανονισµών από τους επιθεωρητές εργασίας για την αδήλωτη 
εργασία. Για παράδειγµα, η γερµανική νοµοθεσία είναι ανεκτική ως προς ένα µεγάλο 
κοµµάτι άτυπης αµειβόµενης εργασίας που λαµβάνει χώρα εντός της οικίας ή µεταξύ 
γνωστών, η συγκεκριµένη εργασία δεν θεωρείται αδήλωτη ούτε επιβάλλονται κυρώσεις. 
Αντίθετα στη Δανία, η αδήλωτη εργασία καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο συναλλαγών 
εργασίας και συµπεριλαµβάνει κάθε τύπο παραγωγικής δραστηριότητας που αµείβεται είτε 
σε µετρητά είτε σε είδος που δεν δηλώνεται.20 

Επιπλέον, αναλόγως ως προς τη χώρα,21 µπορεί να διαφέρει ο τρόπος που εστιάζουν 
οι αρχές στην αδήλωτη εργασία, το οποίο αντανακλάται στη χρήση διακριτών ορισµών και 
πολιτικών. Για παράδειγµα, σε µερικές χώρες όπου υπάρχει υποχρέωση εκ του νόµου να 
υπάρχουν γραπτές εργασιακές συµβάσεις και να είναι καταχωρηµένες, αδήλωτη εργασία 
σηµαίνει κατ’αρχήν εργασία που εκτελείται χωρίς να υπάρχει γραπτή σύµβαση εργασίας.22 
Σε άλλες περιπτώσεις, η έννοια της νόµιµης εργασίας ορίζεται αλλά όχι η έννοια της 
παράνοµης ή αδήλωτης εργασίας. Στη νοµοθεσία, η αδήλωτη εργασία µπορεί να 
περιγράφεται ως µία υποκατηγορία του ευρύτερου όρου της παράνοµης εργασίας, ή ίσως ο 
όρος να παραφράζεται, απαριθµώντας διαφορετικές κατηγορίες εργαζοµένων ή σενάρια που 
θεωρούνται παράνοµα κατά το νόµο.23 Σε ορισµένες περιπτώσεις, απουσιάζει εντελώς 
κάποιος επίσηµος ορισµός.24 

Στην πραγµατικότητα, το εθνικό δίκαιο στις περισσότερες χώρες δεν παρέχει ορισµό 
της “αδήλωτης εργασίας” και οι κυβερνήσεις αναφέρονται περισσότερο στην εν λόγω 
έννοια έτσι όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (98) 219.25 
Εντούτοις, οι εργατικοί κώδικες και νοµοθεσίες για την κοινωνική ασφάλιση γενικά 
καλύπτουν τα κύρια ζητήµατα που σχετίζονται µε την αδήλωτη εργασία, όπως την 

                                                        

19 Williams, C. C. (2009a). Case of Envelope Wages in the European Union. International Journal of 
Sociology, 39(2), 39-59. 

20 Pfau-Effinger, Brigit. Varieties of undeclared work in European societies, British Journal of 
Industrial Relations, 47, 1 Μαρτίου 2009, σελ. 79-99. 

21 Όλες οι αναφορές σε αυτή την εργασία χωρίς να κατονοµάζεται η πηγή, συγκεντρώθηκαν από 
εθνικές µελέτες κατόπιν ανάθεσης από τη ΔΟΕ και δύο στρογγυλές τράπεζες µε τη συµµετοχή 
επιθεωρητών από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την 
Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία και την Ισπανία, που έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες στις 29 
Απριλίου 2013 και στη Γενεύη στις 10 και 11 Ιουλίου 2013.	

22 Λετονία, Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας . 

23 Γαλλία, Πολωνία.	

24 Π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο. 

25 Για παράδειγµα, στο Άρθρο 32(7) του Ελληνικού νόµου 3996/2011 χρησιµοποιείται ακριβώς ο 
ίδιος ορισµός. 
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υποχρέωση να δηλώνονται οι νέοι εργαζόµενοι, τα κριτήρια που καθορίζουν τη σχέση 
απασχόλησης έναντι των εµπορικών συµβάσεων, τους όρους και προϋποθέσεις για την 
πρόσληψη εργαζοµένων βάσει κατώτερου ορίου ηλικίας, το νοµικό καθεστώς στη χώρα και 
την πιστοποίηση για ορισµένα επαγγέλµατα κλπ. Οι νοµικές διατάξεις ως προς κατώτατους 
µισθούς, γραφεία εύρεσης εργασίας, χρόνο εργασίας, άδειες µετ’αποδοχών, και λοιπά 
επίσης παρέχουν χρήσιµες αναφορές και εργαλεία για τους επιθεωρητές εργασίας, 
συνδράµοντας στον καθορισµό ελάχιστων προτύπων εφαρµοστέων σε όλους τους 
εργαζοµένους και εποµένως εξουσιοδοτώντας τις Επιθεωρήσεις Εργασίας να επαναφέρουν 
το καθεστώς δικαιωµάτων των εργαζοµένων, κατ’εφαρµογή των νόµων. Δυσκολίες 
παραµένουν, εντούτοις, λόγω ασάφειας ή αµφισηµίας ορισµένων γεγονότων όπου είναι 
δύσκολο να γίνει διακριτό το όριο µεταξύ του τι θεωρείται µισθωτή εργασία ή του τι πρέπει 
να δηλώνεται. 

Εντούτοις, σε ορισµένες χώρες η νοµοθεσία παρέχει ορισµούς ως προς το τι θα πρέπει 
να θεωρείται αδήλωτη εργασία, έστω και αν συµπεριλαµβάνονται σε ευρύτερους νοµικούς 
ορισµούς. Τέτοια είναι η περίπτωση της Λιθουανίας, όπου η αδήλωτη εργασία αποτελεί 
µέρος της ισχύουσας έννοιας της παράνοµης εργασίας όπως ορίζεται στον Εργατικό 
Κώδικα.26 Παρόµοιος ευρύς ορισµός ισχύει και στη Γερµανία.27 Στο Βέλγιο, παράνοµη 
απασχόληση είναι το σύνολο της εργασίας που εκτελείται κατά παράβαση της νοµοθεσίας 
κοινωνικής ασφάλισης υπό την αρµοδιότητα των οµοσπονδιακών αρχών.28 Στη Δηµοκρατία 
της Τσεχίας, ο Νόµος 435/2004 για την Απασχόληση θεωρεί παράνοµη την εργασία κατά 
την οποία ένα φυσικό πρόσωπο δεν εργάζεται για νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στη βάση 
σχέσης εργατικού δικαίου ή άλλης σύµβασης, εκτός αν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο του 
φυσικού προσώπου, ή (εργασία) κατά την οποία ο εργαζόµενος εκτελεί εργασία κατά 
παράβαση της άδειας εργασίας που έχει εκδοθεί ή χωρίς τέτοια άδεια. 

Στη Γαλλία χρησιµοποιείται ο όρος “παράνοµη απασχόληση” (Νόµος 821 του 
Εργατικού Κώδικα) ο οποίος καλύπτει: 

1) “αποκρυβόµενη εργασία”, όπως στην περίπτωση δραστηριότητας που έχει 
αποκρυβεί εκ προθέσεως προκειµένου να αποφευχθεί η πληρωµή φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών, 

2) ψευδο-αυτοαπασχόληση, 

3) παράνοµη συγκέντρωση εργασιακών σχέσεων, 

                                                        

26 Το Άρθρο 98 του Εργατικού Κώδικα που εγκρίθηκε µε το Ν. IX-926 της 4 Ιουνίου 2002, και 
τροποποιήθηκε µε το Ν. XI-394 της 22 Ιουλίου 2009 ορίζει την παράνοµη εργασία ως την εργασία η 
οποία: 1. ‘εκτελείται χωρίς σύναψη σύµβασης απασχόλησης αν και υπάρχουν τα χαρακτηριστικά 
σύµβασης απασχόλησης’ (µία σύµβαση απασχόλησης ορίζεται από τον ΕΚ ως ‘µία συµφωνία 
ανάµεσα σε έναν εργαζόµενο και έναν εργοδότη µέσω της οποίας ο εργαζόµενος αναλαµβάνει να 
εκτελέσει εργασία συγκεκριµένου επαγγέλµατος, ειδικότητας, προσόντων ή να εκτελέσει 
συγκεκριµένει καθήκοντα σύµφωνα µε τους κανόνες εργασίας που διέπουν το χώρο εργασίας, ενώ ο 
εργοδότης αναλαµβάνει να παρέχει προς τον εργαζόµενο την εργασία που ορίζεται στη σύµβαση, να 
πληρώνει τον εργαζόµενο µε τον συµπεφωνηµένο µισθό και να εξασφαλίζει συνθήκες εργασίας όπως 
ορίζονται στην εργατική νοµοθεσία, σε άλλες κανονιστικές πράξεις, τη συλλογική σύµβαση και τη 
συµφωνία µεταξύ των δύο µερών’) ή 2. ‘εκτελείται από αλλοδαπούς πολίτες και απάτριδες κατά 
παράβαση της διαδικασίας της απασχόλησής τους όπως θεσπίζεται από κανονιστικές πράξεις’. 

27 Η παράνοµη απασχόληση ορίζεται ως η εργασία στη βάση εξωτερικής συνεργασίας ή µισθωτής 
απασχόλησης έναντι χρηµάτων και χωρίς θεσµικές καταγραφές ή ανακοινώσεις (Illegal Employment 
Combat Act 2004). 

28 Ποινικός Κώδικας για την Κοινωνική Ασφάλιση, Άρθρο 1, § 1. 
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4) απάτη σε σχέση µε κοινωνικές παροχές, 

5) παράνοµη προσφορά εργαζοµένων και εµπορία ανθρώπων, 

6) παράτυπη απασχόληση αλλοδαπών. 

Πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι υπάρχει ζήτηµα ως προς την ύπαρξη σαφούς 
νοµικού ορισµού για την αδήλωτη εργασία. Αυτό εξηγεί ενδεχοµένως την απουσία τέτοιου 
ορισµού στη βάση µιας συνειδητής απόφασης από πλευράς υπευθύνων χάραξης πολιτικής 
προκειµένου να αποφευχθούν πιθανά κενά στην εφαρµογή του νόµου, αποφεύγοντας έτσι 
µια υπερβολικά περιοριστική προσέγγιση πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, ένας υπέρµετρα 
ευρύς ορισµός θα µπορούσε να συσκοτίσει το σκοπό να οριστεί η αδήλωτη εργασία, ήτοι 
την προστασία των αδήλωτων εργαζοµένων, καθότι η µη δήλωσή τους καθιστά ευάλωτους 
και τους στερεί από νόµιµα δικαιώµατά τους. Ενέχει επίσης ο κίνδυνος να γίνει σύγχυση 
ανάµεσα σε αδήλωτη εργασία και φορολογική ή ασφαλιστική απάτη, αντί να δοθεί έµφαση 
στην προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Διαφορές στη νοµοθεσία υπάρχουν 
ακόµα και σε τοµείς που ρυθµίζονται σε ενωσιακό επίπεδο, όπως στην απόσπαση των 
εργαζοµένων, όπου οι µελέτες αποτυπώνουν διαφορές στη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 
και τις πρακτικές επιπτώσεις,29 σε συνάρτηση µε παράγοντες όπως η σπουδαιότητα των 
συλλογικών συµβάσεων συγκριτικά µε τη νοµοθεσία ή ο λεπτοµερειακός χαρακτήρας των 
συµφωνιών αυτών. Για παράδειγµα, η νοµοθεσία στην Ιρλανδία δεν αναφέρεται ρητά στην  
υποχρεωτική ύπαρξη σύµβασης εργασίας πριν από την απόσπαση στη χώρα προέλευσης, 
γεγονός που γεννά  δυσκολίες ως προς την επιβολή. 

Η πληθώρα προσεγγίσεων απέναντι στην αδήλωτη εργασία στην Ευρώπη οφείλεται εν 
µέρει στην πολυπλοκότητα της φύσης της αδήλωτης εργασίας και στην ποικιλοµορφία των 
εµπλεκοµένων παραγόντων, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά οφείλεται επίσης και 
σε επιλογές νοµοθεσίας και πολιτικής. Η περιπλοκότητα, η διασπορά και µερικές φορές οι 
στενωποί στη νοµοθεσία περί των εργασιακών και κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν 
δοκιµασία για πολλές Επιθεωρήσεις Εργασίας, για τις οποίες η διερεύνηση υποθέσεων, η 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η ερµηνεία του νόµου για πιθανές παραβάσεις µπορεί 
να χρειαστούν µήνες δουλειάς, καθιστώντας έτσι την επιθεώρησης της εργασίας 
αναποτελεσµατική. Η φύση των υποθέσεων διαφέρει αρκετά. Για παράδειγµα, σε µερικές 
χώρες, η µη δήλωση παίρνει κυρίως τη µορφή απόκρυψης αποδοχών, ενώ σε άλλες είναι 
ακόµα πιο σύνηθες να προσλαµβάνονται αδήλωτοι εργαζόµενοι οι οποίοι εξακολουθούν να 
λαµβάνουν παροχές ανεργίας ή ακόµα και η περίπτωση επιχειρήσεων που πωλούν 
“δικαιώµατα” σε κοινωνικές παροχές.30 Σε άλλες χώρες, η πρακτική να απασχολούνται 
εργαζόµενοι χωρίς άδειες εργασίας σε ισχύ συνιστά µέγιστη ανησυχία,31 πλέον της εικονικά 
ανεξάρτητης εργασίας32 και άλλων καθεστώτων ψευδο-απασχόλησης όπως συµβάσεις 
εργασίας µε νεαρούς εργαζοµένους που παρουσιάζονται ως πρακτική άσκηση. 
Λεπτοµερέστερη παρουσίαση περιπτώσεων θα γίνει αργότερα. 

Συνολικά, η ποιότητα της νοµοθεσίας είναι παράγοντας που σχετίζεται και επηρεάζει 
τις δυνατότητες των Επιθεωρήσεων Εργασίας να καταπολεµήσουν την αδήλωτη εργασία. 
Ιδιαίτερο πρόβληµα για τους επιθεωρητές εργασίας συνιστά, για παράδειγµα, η προθεσµία 
για την εγγραφή των εργαζοµένων στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Σε χώρες όπως η 
Ρουµανία, οι εν λόγω προθεσµίες δυσχεραίνουν το έργο των επιθεωρητών να αποδείξουν τη 
διάρκεια µιας σχέσης εργασίας. Όπως αναφέρεται από Επιθεωρήσεις Εργασίας, όταν 

                                                        

29 Cremens, 2011. 

30 Εσθονία, Πολωνία, Βουλγαρία (Πληροφορίες από κυβερνήσεις). 

31 Γαλλία, Ισπανία (εθνικές µελέτες).	

32 Π.χ. Βέλγιο, Γερµανία (Εθνικές µελέτες και πληροφορίες από την κυβέρνηση). 
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υπάρχει µεγάλη ευελιξία στην προθεσµία, τα αποτελέσµατα των επισκέψεων ελέγχου είναι 
αρκετά περιορισµένα, αφού οι µη συµµορφούµενοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώσουν τον εργαζόµενο κατόπιν ελέγχου χωρίς αυτό να επιφέρει κάποια ποινή. Αντίθετα, 
η απλοποίηση των διαδικασιών µπορεί να βοηθήσει τους επιθεωρητές εργασίας. Όταν για 
παράδειγµα υπάρχει η επιλογή να δηλωθεί ο εργαζόµενος online, µέσω γραπτού µηνύµατος 
ή φαξ, παρέχονται καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και δεν θα υπάρχει 
λόγος που να δικαιολογεί τη µη δήλωση των εργαζοµένων. 

Η έλλειψη ορισµού στην εθνική νοµοθεσία, σε ορισµένες περιπτώσεις, δυσκολεύει 
ακόµα περισσότερο τους επιθεωρητές να κατηγοριοποιήσουν τις περιπτώσεις υπό έλεγχο 
ως αδήλωτη εργασία, και οδηγεί σε έλλειψη συνοχής ως προς τις νοµικές προσεγγίσεις από 
διαφορετικές αρχές ή ακόµα και από τη δικαιοσύνη. Σε ορισµένες χώρες, οι επιθεωρητές 
εργασίας λαµβάνουν οδηγίες σε θέµατα νοµικής ερµηνείας και υφιστάµενα πρωτόκολλα για 
τις διάφορες περιπτώσεις που µπορεί να συναντήσουν σε χώρους εργασίας (π.χ. Γαλλία, 
Ιταλία, Ισπανία33), αλλά ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις παραµένει δύσκολη η 
εναρµόνιση µε την κυρίαρχη ερµηνεία των δικαστηρίων, οδηγώντας συχνά σε 
αντικρουόµενες θεωρήσεις και αντιφατική εφαρµογή της νοµοθεσίας. 

1.2. Δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία 

Η αδήλωτη εργασία επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών, κοινωνικών, 
θεσµικών και πολιτισµικών παραγόντων, και παρουσιάζεται ως ένα εξόχως ανησυχητικό 
χαρακτηριστικό των αγορών εργασίας διότι έχει επιπτώσεις ατοµικές, κοινωνικές και 
οικονοµικές: 

• σε ατοµικό επίπεδο, αποκλείει τους εργαζοµένους από την προστασία της 
εργασιακής νοµοθεσίας και από την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας, 
εργατικού ατυχήµατος, ανεργίας και ηλικίας, 

• σε κοινωνικό επίπεδο, συνιστά απόπειρα κατά των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
ιδιαίτερα τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και υποδαυλίζει µια διάχυτη αδικία, 
καθότι η φορολογική συνεισφορά θα καταβάλλεται από µερικούς εργαζοµένους και 
επιχειρήσεις ενώ οι υπόλοιποι θα απολαµβάνουν ανέξοδα τις περισσότερες 
υπηρεσίες που παρέχει το Κράτος χωρίς κανένα βάρος ή µε µικρότερο βάρος, 

• σε οικονοµικό επίπεδο, παρεµποδίζει πολιτικές µε στόχο την ανάπτυξη, ζηµιώνει 
το Κράτος ως προς τα έσοδα, δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιµότητα 
του Ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, και επιφέρει αθέµιτο ανταγωνισµό µε 
υψηλό ρίσκο κατακρήµνισης, όπου οι συµµορφούµενες επιχειρήσεις θα 
υποβαθµίσουν τα εργασιακά τους πρότυπα για να αντιµετωπίσουν τον 
ανταγωνισµό, περνώντας από την δηλωµένη στην αδήλωτη οικονοµία. 
Μακροπρόθεσµα, υποβαθµίζει την ποιότητα εργασίας, καθώς και την ποιότητα 
παραγωγής και µπορεί να επιφέρει απώλειες στην ανταγωνιστικότητα µιας χώρας 
στην παγκόσµια αγορά. 

                                                        

33 Εθνικές µελέτες. 
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Αποτελέσµατα αδήλωτης εργασίας στα εθνικά έσοδα: η περίπτωση του Βελγίου34 

Στο Βέλγιο, ένας επαγγελµατίας δοµικών έργων µε 40 ώρες εργασίας εβδοµαδιαίως, λαµβάνει κατώτατο 
µισθό 2.240 ευρώ (καθαρά 1.440 ευρώ). 

Αθροίζοντας φόρους και άλλα υποχρεωτικά κόστη στον µισθό (καταβαλλόµενα όλα από τον εργοδότη), το 
συνολικό κόστος για αυτόν τον εργαζόµενο ισοδυναµεί µε 4.480 ευρώ. Με υπολογισµό των καταβαλλόµενων 
φόρων από εργοδότη και εργαζόµενο, το Κράτος εισπράττει για κάθε µήνα εργασίας περίπου 3.040 ευρώ. 

Αν ο εργαζόµενος είναι αδήλωτος, αυτό είναι το ποσό που το Κράτος παύει να εισπράττει κάθε µήνα. 
Επιπλέον, αν, για παράδειγµα, ο αδήλωτος εργαζόµενος λαµβάνει και κάποιο κοινωνικό επίδοµα, η απώλεια 
θα είναι ακόµα υψηλότερη.	

Αυτές οι επιπτώσεις διαπερνούν και τα εθνικά σύνορα. Οι ίδιες αρχές του Βελγίου 
αναφέρουν σοβαρές περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού από διεθνείς µεταφορικές 
εταιρείες της Πολωνίας που κάνουν κοινωνικό ντάµπινγκ, και σχεδόν όλες οι χώρες που 
έχουν συµµετάσχει στις εθνικές µελέτες έχουν αναφέρει παρόµοια προβλήµατα µε 
αποσπασµένους ή διασυνοριακούς εργαζοµένους στον κατασκευαστικό τοµέα. 

Είναι δύσκολο να εκτιµηθούν οι πραγµατικές απώλειες για τις χώρες. Ακόµα και αν τις 
προηγούµενες δεκαετίες αναπτύχθηκε ευρύ φάσµα µεθόδων για την αποτίµηση του 
φαινοµένου της αδήλωτης εργασίας ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διαστάσεις και 
οι αιτίες της, η συζήτηση ως προς την “κατάλληλη” µεθοδολογία δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόµα. 

Στις µελέτες “Αδήλωτη εργασία στην Ευρώπη”,35 “Αδήλωτη εργασία σε µια 
διευρυµένη Ευρώπη”36 και “Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
Απασχόληση για το Φθινόπωρο του 2004” συµπεριλαµβάνονται µια επισκόπηση του 
θέµατος37 και µερικές από τις πρώτες εκτιµήσεις για την αδήλωτη εργασία στα Κράτη 
Μέλη, φωτίζοντας τον χαρακτήρα της. Πιο πρόσφατα, µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση 
του εύρους και της φύσης της αδήλωτης εργασίας, διεξήχθησαν µία άµεση έρευνα 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή)38 και µία επισκόπηση µεθόδων έµµεσης έρευνας (GHK και 
Fondazione Brodolini, 2009)39 και χρησιµοποιούνται ακόµα πολλές µέθοδοι και 
επιστηµονικά µοντέλα (µακρο-οικονοµικά µοντέλα, έρευνες, ανάλυση διοικητικών 
δεδοµένων, αξιολόγηση εθνικών λογαριασµών κλπ). 

                                                        

34 Προσαρµοσµένο από εθνική µελέτη. 

35 Mateman, S. and Renooy, P.H. (2001), Undeclared Labour in Europe: Towards an integrated 
approach of combating undeclared labour, Regioplan, Amsterdam. 

36 Renooy, P., Ivarsson, S., van der Wusten-Gritsai, O. and Meijer, R. (2004), Undeclared work in an 
enlarged union: an analysis of shadow work - an in-depth study of specific items, European 
Commission, Brussels. 

37 EUROFOUND (2004), Fighting the immeasurable? Addressing the phenomenon of undeclared 
work in the European Union. European Employment Observatory Review: Autumn 2004. European 
Commission, Luxembourg. Διαθέσιµο στο: 
www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/eeo_review_autumn2004_en.pdf. 

38 European Commission (2007b), Special Eurobarometer 284: undeclared work in the European 
Union, Brussels. 

39 GHK and Fondazione G. Brodolini (2009), Study on indirect measurement methods for undeclared 
work in the EU. Διαθέσιµο στο: http://ec.europa.eu/social/Blobservlet?docld=456&-lanld=en. 
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Εφαρµόστηκαν άµεσες µέθοδοι για τον καθορισµό του µεγέθους της άτυπης 
οικονοµίας σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η µέθοδος 
έρευνας Ευρωβαρόµετρο και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, όπου συµπεριλαµβάνονται 
περιστασιακές ή τακτικές δειγµατοληπτικές έρευνες µε τους ερωτώµενους να απαντούν σε 
ορισµένες ερωτήσεις για την εργασιακή τους σχέση. 

Αυτές οι µέθοδοι συµπληρώνονται από έµµεσες µεθόδους, όπως η µέθοδος 
απόκλισης/διαφοράς που µετρά τα έσοδα και την κατανάλωση εταιρειών και άλλες µέθοδοι 
που αναλύουν δείκτες της αγοράς εργασίας. Οι οικονοµετρικές µέθοδοι και τα στατιστικά 
µοντέλα χρησιµοποιούν εργαλεία για να υπολογίσουν την αδήλωτη οικονοµία ως µία “µη 
αντιληπτή” µεταβλητή επηρεαζόµενη από ορισµένες αιτίες (καθοριστικοί παράγοντες) και 
επηρεάζουσα άλλες µεταβλητές. Μόλις οριστικοποιηθούν καθοριστικοί παράγοντες και 
δείκτες, υπολογίζονται η σχετική έκταση και ανάπτυξη της αδήλωτης οικονοµίας, µε τη 
βοήθεια οικονοµετρικής µοντελοποίησης. Χρησιµοποιούνται τα µοντέλα MIMIC (Μοντέλο 
Πολλαπλών Αιτιών Πολλαπλών Δεικτών) ή DYMIMIC (Δυναµικό Μοντέλο Πολλαπλών 
Αιτιών Πολλαπλών Δεικτών)40. Λαµβάνουν υπόψη την πολλαπλή αιτιολογία που καθορίζει 
την εµφάνιση και επέκταση της παραοικονοµίας, και τις πολλαπλές επιπτώσεις της στο 
χρόνο.41 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το µοντέλο MIMIC που χρησιµοποίησε ο Schneider, το 
2011, η αδήλωτη εργασία αντιπροσώπευε το 19 τοις εκατό του ΑΕγχΠ στην Ευρώπη αν και 
µε µεγάλες διαφορές ανά περιοχή. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι σε ορισµένες Ευρωπαϊκές 
χώρες όπως η Βουλγαρία (32,3 τοις εκατό), η Κύπρος (25,8 τοις εκατό), η Λετονία (26,5 
τοις εκατό), η Λιθουανία (29 τοις εκατό), η Πολωνία (25 τοις εκατό) και η Ρουµανία (29,5 
τοις εκατό), το µέγεθος της αδήλωτης εργασίας, σε σχέση µε το ΑΕγχΠ, είναι υψηλότερο 
από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία (7,9 τοις εκατό), το 
Βέλγιο (17 τοις εκατό), η Γαλλία (13 τοις εκατό), η Γερµανία (13,5 τοις εκατό), η Ιρλανδία 
(12,7 τοις εκατό), η Ιταλία (19,4 τοις εκατό), η Ολλανδία (9,8 τοις εκατό) και η Ισπανία 
(17,6 τοις εκατό).42  

Η ανάλυση µε τη χρήση της ίδιας µεθόδου δείχνει µία πτώση στο µέγεθος της 
αδήλωτης οικονοµίας από 22,3 τοις εκατό το 2003 σε 18,4 τοις εκατό το 2012, ενώ 
εξακολουθούν να είναι ορατές οι διαφορές Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, µε τα 
Κράτη Μέλη της ανατολικο-κεντρικής και νότιας Ευρώπης να κρατούν το προβάδισµα,43 
µε τις διαφορές να τοποθετούνται από το 7,6 τοις εκατό την Αυστρία στο 31,9 τοις εκατό 

                                                        

40 Τα µοντέλα MIMIC (πολλαπλοί δείκτες, πολλαπλές αιτίες) ή DYMIMIC είναι στατιστικές τεχνικές 
οι οποίες συνίστανται σε µεταβλητές που έχουν παρατηρηθεί και σε µεταβλητές που έχουν 
παρατηρηθεί και που εξειδικεύουν τις σχέσεις αίτιου/αιτιατού µεταξύ των µεταβλητών που δεν έχουν 
παρατηρηθεί. Προϋποτίθεται ότι η παραοικονοµία παραµένει ένα απαρατήρητο φαινόµενο 
(λανθάνουσα µεταβλητή) το οποίο µπορεί να εκτιµηθεί χρησιµοποιώντας ποσοτικά µετρήσιµες αιτίες 
παράνοµης απασχόλησης, π.χ. φορολογική επιβάρυνση και ένταση κανονισµών, και δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν παράνοµες δραστηριότητες, π.χ. ζήτηση σε µετρητά, επίσηµο ΑΕγχΠ και επίσηµο 
ωράριο εργασίας.  

41 Για καλύτερη περιγραφή βλ.: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009), Study on indirect measurement methods 
for undeclared work in the EU- Final Report. Διαθέσιµο στο: 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4546&langId=en. 

42 Schneider, F. (2012), Size and development of the shadow economy of 31 European and 5 other 
OECD countries from 2003 to 2012: some new facts. Διαθέσιµο στο: 
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2012/ShadEcEurope31_March per 
cent202012.pdf. 

43 Eurofound (2013), Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway: 
Approaches and measures since 2008, Eurofound, Δουβλίνο. 



 

11 

στη Βουλγαρία. Οι εκτιµήσεις επιβεβαιώνονται από µία πρόσφατη µελέτη του 2013 από το 
EUROFUND.44 Αποκαλύπτεται ότι εκτός από µία ελαφρά άνοδο µεταξύ 2008 και 2009 στα 
περισσότερα Κράτη Μέλη της ΕΕ των 27, η αδήλωτη εργασία συνέχισε να φθίνει σε µέγεθος 
αναλογικά µε τη δηλωµένη οικονοµία σε όλα τα Κράτη Μέλη την περίοδο 2003-2012. Η 
τρέχουσα οικονοµική κρίση δεν έχει ανατρέψει την προηγούµενη τάση µιας συνεχιζόµενης 
βαθµιαίας µείωσης στο µέγεθος της αδήλωτης οικονοµίας ως αναλογία του ΑΕγχΠ. Τα 
περισσότερα Κράτη Μέλη µε σχετικά µεγάλη αδήλωτη οικονοµία το 2012 είναι Κράτη 
Μέλη είτε της ανατολικο-κεντρικής είτε της νότιας Ευρώπης. Εν τω µεταξύ, τα Κράτη Μέλη 
που βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο ως προς την αδήλωτη οικονοµία είναι εν πολλοίς 
Κράτη Μέλη της Δυτικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας. Αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
σηµατοδοτεί έναν σαφή διαχωρισµό Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης εντός της ΕΕ 
αναφορικά µε το σχετικό µέγεθος της αδήλωτης οικονοµίας. 

Εντούτοις, τα εµπειρικά στοιχεία όπως και η επίπτωση της πρόσφατης κρίσης στην 
Ευρώπη µπορεί να µην οδηγούν σε συµπεράσµατα, καθώς οι εκτιµώµενες τάσεις που 
δείχνουν ενιαία µείωση σύµφωνα µε το οικονοµετρικό µοντέλο45  έρχονται αντιµέτωπες µε 
µια πιο διαφοροποιηµένη εικόνα, συγκρινόµενες µε εθνικές µελέτες ή έρευνες οι οποίες 
αποκαλύπτουν ποικίλα αριθµητικά στοιχεία. 

Όταν χρησιµοποιούνται τεχνικές έρευνας, όπως καταδεικνύεται από την άµεση έρευνα 
στην ΕΕ των 27 τον Μάιο και Ιούνιο του 2007, µόνο 5 τοις εκατό του ερωτώµενου 
πληθυσµού δήλωσε ότι έχει εργασθεί µε αδήλωτη σχέση εργασίας. Σε κάποιες χώρες όµως, 
το ποσοστό συµµετοχής είναι υψηλότερο όπως στη Δανία (18 τοις εκατό), την Εσθονία (11 
τοις εκατό), τη Λετονία (15 τοις εκατό), την Ολλανδία (13 τοις εκατό), και τη Σουηδία (10 
τοις εκατό). Στη µελέτη εξετάστηκε επίσης το επαγγελµατικό προφίλ των Ευρωπαίων 
εργαζοµένων σε αδήλωτη εργασία. Φαίνεται ότι οι δύο κατηγορίες αδήλωτων εργαζοµένων 
µε την υψηλότερη εκπροσώπηση ήταν οι άνεργοι και οι αυτο-απασχολούµενοι. 

Όταν πρόκειται για εθνικές µελέτες, τα αριθµητικά στοιχεία διαφέρουν επίσης. Για 
παράδειγµα, µία πρόσφατη µελέτη της εθνικής τράπεζας του Βελγίου εκτιµά ότι η 
παραοικονοµία αντιπροσωπεύει 3,8 τοις εκατό του ΑΕγχΠ και ότι παρουσιάζει µεγαλύτερη 
ανάπτυξη σε τοµείς παραγωγής προς άτοµα (κατασκευές, λιανική, επισκευές 
µηχανοκίνητων οχηµάτων, βιοµηχανία υπηρεσιών τροφίµων46 κλπ).47  

Ως προς τη διάσταση του φύλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε το 200748 ότι η 
αδήλωτη εργασία εµφανίζεται συχνότερα στον ανδρικό παρά στο γυναικείο πληθυσµό. Ενώ 
6 τοις εκατό του ανδρικού πληθυσµού είχε εργασθεί αδήλωτα τους προηγούµενους 12 
µήνες, το ίδιο ίσχυε µόνο για 3 τοις εκατό των γυναικών. Σχεδόν δύο τρίτα (62 τοις εκατό) 
του συνόλου των παρόχων αδήλωτης εργασίας ήταν άνδρες, µε εξαίρεση την Ισπανία, 
Γαλλία και Ιταλία. Ενώ στην Ισπανία και τη Γαλλία η αναλογία µεταξύ ανδρών και 
γυναικών ήταν σχεδόν ίση, στην Ιταλία υπερισχύουν οι γυναίκες. Γενικά, οι άνδρες 

                                                        

44 Βλ. ό.π. Eurofound (2013). 

45 Schneider, F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD 
Countries from 2003 to 2012: Some New Facts, Working Paper, 2012, σ. 5. 

46 Από τούδε και στο εξής Horeca. 

47 Εθνική µελέτη. 

48 Special Eurobarometer 284 (2007), Undeclared Work in the European Union, European 
Commission. 
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αδήλωτοι εργαζόµενοι πληρώνονταν περισσότερο από τις γυναίκες (µέσος όρων αποδοχών 
για µία ώρα αδήλωτης εργασίας στα 19 και στα 12 ευρώ αντίστοιχα). 

Όχι µόνο η κλίµακα αλλά και η διάρθρωση της παραοικονοµίας και ειδικότερα της 
αδήλωτης εργασίας, διαφέρουν από Κράτος σε Κράτος της ΕΕ. Αυτό οφείλεται σε διαφορές 
στην παραγωγική δοµή αλλά και στα συστήµατα κράτους πρόνοιας.49 Οι κατηγορίες 
εργαζοµένων που πλήττονται περισσότερο από αυτά τα φαινόµενα, είναι ήδη σε 
δυσµενέστερη θέση, επηρεάζονται ταυτόχρονα από την ύφεση και βλέπουν την προοπτική 
απόκτησης εισοδήµατος να µειώνεται.50 Εποµένως, η δυναµική της παραοικονοµίας και της 
αδήλωτης εργασίας, ιδιαίτερα µετά την κρίση, έχει επίπτωση στο εργατικό δυναµικό µε 
διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα Κράτη Μέλη και επίσης µέσα στην κάθε οικονοµία. 
Αυτή η πολύµορφη επίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη κατάλληλα κατά τη διαµόρφωση 
πολιτικών που στοχεύουν στην καταπολέµηση της παραοικονοµίας και κατά την εισαγωγή 
αντικυκλικών πολιτικών στον κοινωνικό τοµέα. 

Οι επισκέψεις ελέγχου και λοιποί στατιστικοί δείκτες από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, 
µπορεί να συνδράµουν στη συλλογή ορισµένων στοιχείων, όχι τόσο ως προς την έκταση 
των φαινοµένων αλλά ως προς το εύρος τους. Τα στατιστικά στοιχεία από τις Επιθεωρήσεις 
Εργασίας αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, αλλά δεν µπορούν να δώσουν ακριβή 
εικόνα για τον αριθµό των αδήλωτων εργαζοµένων σε µία χώρα, καθότι τα αριθµητικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται στις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί στις 
επισκέψεις ελέγχου και αντιπροσωπεύουν ένα µικρό µόνο µέρος του αδήλωτου εργατικού 
δυναµικού,51 δεδοµένου ότι οι Επιθεωρήσεις Εργασίας έχουν περιορισµένους πόρους και 
ως εκ τούτου µόνο µικρή αναλογία χώρων εργασίας αποτελεί αντικείµενο επισκέψεων 
ελέγχου. Ακόµα, οι εκτιµήσεις δεν µπορούν να βασίζονται µόνο σε αριθµητικά στοιχεία που 
παρέχουν οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, διότι ενδέχεται οι προσπάθειές τους να έχουν 
εστιαστεί σε άλλους τοµείς εκτός αδήλωτης εργασίας και προφανώς, σε µια τέτοια 
περίπτωση, τα αριθµητικά στοιχεία για µία χρονιά θα είναι µικρότερα από ό,τι σε 
συγκριτικές περιόδους. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση όµως, είναι αρκετά χρήσιµη η 
διασταύρωση των δεδοµένων από τις ετήσιες εκθέσεις επιθεώρησης εργασίας ή από τα 
πληροφοριακά τους συστήµατα µε άλλες πηγές, καθώς παρέχει εµπειρικά στοιχεία τα οποία 
είναι πολύ δύσκολο να συλλέξει κανείς µε τη χρήση µεθόδων κοινωνικών επιστηµών. 

Σε γενικές γραµµές, τα αριθµητικά στοιχεία από τα σώµατα επιθεώρησης εργασίας 
καταδεικνύουν µία αύξηση στις περιπτώσεις που εντοπίζονται. Στην Ιταλία, εντοπίστηκαν 
συνολικά 100.193 αδήλωτοι εργαζόµενοι το 2012, και περισσότεροι από 295.000 
εργαζόµενοι είχαν εµπλακεί σε πάσης φύσεως αδήλωτη αµειβόµενη δραστηριότητα (ιδίως 

                                                        

49 Στις Σκανδιναβικές χώρες όπου είναι υψηλότερες οι δαπάνες για την αγορά εργασίας, την 
κοινωνική προστασία και τις πολιτικές ανακατανοµής, και όπου, ως εκ τούτου, υπάρχει µεγαλύτερη 
ισότητα ως προς το εισόδηµα, τα µητρώα δείχνου  χαµηλότερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, η οποία 
έχει σχέση κυρίως µε άτοµα που έχουν µια δεύτερη δουλειά για να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους. 
Στη Νότια Ευρώπη, από την άλλη, η παραοικονοµία υποκαθιστά εξαιτίας των περιορισµών ως προς 
τις ενεργητικές πολιτικές εργασίας και πρόνοιας, και εποµένως εµφανίζεται συχνά µεταξύ εκείνων 
των ανέργων και εκείνων που βρίσκονται στις παρυφές της τυπικής αγοράς εργασίας. Βλ. Eurofound, 
Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway. Approaches and 
measures since 2008, Ιούνιος 2013, Κεφάλαια 1 και 4. 

50 Hazans, M., Informal Workers across Europe. Evidence from 30 European Countries, Policy 
Research Working Paper, No 5912, World Bank, Δεκέµβριος 2011, σσ. 22-39. 

51 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία και οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο, χωρίς συγκεκριµένη αναφορά 
στην πηγή, προέρχονται από ένα ερωτηµατολόγιο της ΔΟΕ το 2009, από µελέτες που ανατέθηκαν 
από τη ΔΟΕ σε εθνικούς συµβούλους, σηµειώσεις σεµιναρίου για την αδήλωτη εργασία που 
διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 και 30 Απριλίου 2013 και δικτυακούς τόπους των εθνικών 
Επιθεωρήσεων Εργασίας. 
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µισθοί σε φάκελο) την ίδια χρονική περίοδο, ήτοι αύξηση 6 τοις εκατό συγκρίνοντας µε το 
2011. Σε σύνολο 243.847 επιχειρήσεων, 63 τοις εκατό ήταν παράτυπες. Το ανακτηθέν ποσό 
για ασφαλιστικές εισφορές υπερέβη το 1.631.700.292 ευρώ, αύξηση 33 τοις εκατό σε σχέση 
µε το 2011 (1.225.165.438 ευρώ). Ανά τοµέα, ο κατασκευαστικός είχε τη µεγαλύτερη 
παρουσία (61 τοις εκατό). 

Και στη Ρουµανία, η Επιθεώρηση Εργασίας κατέγραψε αυξανόµενο αριθµό εργοδοτών 
που εντοπίστηκαν µε αδήλωτους εργαζοµένους (9.731 το 2011 έναντι 3.442 το 2004), ενώ 
το ίδιο ισχύει για άτοµα χωρίς νόµιµες συµβάσεις εργασίας (10.446 το 2004 έναντι 29.095 
το 2011).  

Στην Ισπανία η εκτίµηση είναι ότι σχεδόν 50.000 εργαζόµενοι οι οποίοι ελέγχθηκαν 
είχαν σχέση µε παραβάσεις αδήλωτης εργασίας το 2012, έναντι 48.756 το 2011 και 50.839 
το 2010. Σε συνολικούς αριθµούς, ο µεγαλύτερος αριθµός παραβάσεων εντοπίστηκε στον 
κλάδο της υποδοχής τουριστών (37 τοις εκατό των παραβάσεων), στις υπηρεσίες (17 τοις 
εκατό) και το εµπόριο (14 τοις εκατό), αλλά όταν δει κανείς τα σχετικά ποσοστά ανάµεσα 
στον αριθµό επισκέψεων ελέγχου και τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν, τότε οι πλέον 
αντιπροσωπευτικοί κλάδοι ήταν η υποδοχή τουριστών (17 τοις εκατό), η γεωργία (12 τοις 
εκατό) και η βιοµηχανία (11 τοις εκατό).52 

Ως προς το εύρος της αδήλωτης εργασίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι µπορεί να 
εντοπιστεί σε πληθώρα χώρων εργασίας (από πολύ µικρές επιχειρήσεις µέχρι µεγάλες 
εταιρείες), σε ποικίλους τοµείς (από υπηρεσίες µέχρι κατασκευές, από τη βιοµηχανία µέχρι 
τη γεωργία) και µε συµµετοχή εργαζοµένων διαφορετικού προφίλ και ιστορικού (π.χ. 
ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ηµεδαποί και µετανάστες). Αυτή 
η ανοµοιογένεια καθιστά δύσκολη τη µέτρηση και παρακολούθηση της αδήλωτης εργασίας, 
και επεξηγεί σε ένα βαθµό τις διαφορετικές νοµοθετικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται στις 
διάφορες χώρες, καθώς και την ανάγκη για προσεκτική ανάλυση µοτίβων και ιεράρχηση  
προτεραιοτήτων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας. Κλάδοι όπως ο κατασκευαστικός, ο 
κλάδος horeca, η φιλοξενία τουριστών, το εµπόριο και οι υπηρεσίες βρίσκονται υπό συνεχή 
παρακολούθηση από τις επιθεωρήσεις εργασίας. Για παράδειγµα, το 2011, η δηµόσια 
υπηρεσία απασχόλησης (ΟΝΕΜ) στο Βέλγιο διενήργησε 2.857 ελέγχους σε επιχειρήσεις 
horeca και 9.281 εργαζοµένους, εντοπίζοντας 1.594 παραβάσεις µε ανάµειξη 1.950 
εργαζοµένων.53  Στη Γαλλία, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πάνω από 67.000 εγκαταστάσεις 
από διαφορετικές υπηρεσίες κοινωνικής παρακολούθησης, στοχεύοντας κυρίως σε 
εργοτάξια, horeca και γεωργία (41 τοις εκατό, 24 τοις εκατό και 19 τοις εκατό αντίστοιχα 
στο σύνολο των ελέγχων). Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την ανάγκη για διατήρηση 
αυστηρού βαθµού επαγρύπνησης καθότι 11.000 επιχειρήσεις απασχολούσαν εργαζοµένους 
παράτυπα, περίπου 79 τοις εκατό αδήλωτοι, εκ των οποίων 11 τοις εκατό ήταν αλλοδαποί 
χωρίς άδεια εργασίας. Την ίδια χρονιά, εκδόθηκαν 9.000 προειδοποιήσεις για το θέµα αυτό. 
Σε σύνολο 1.000 ποινών που επέβαλαν τα δικαστήρια, 25 τοις εκατό σχετίζονταν µε 
αδήλωτη εργασία, από το οποίο 10 τοις εκατό αφορούσε ποινές κάθειρξης 4,5 µηνών κατά 
µέσο όρο, και το υπόλοιπο επίδοση προστίµων.  

Αν είναι γεγονός ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ αυξάνει ο αριθµός των επισκέψεων για 
τον εντοπισµό και τον έλεγχο αδήλωτης εργασίας, αυτό δεν είναι η καθολική τάση στην ΕΕ. 

                                                        

52 Αριθµητικά στοιχεία προερχόµενα από εθνικές µελέτες. 

53 Ετήσια έκθεση διαθέσιµη στο: 
http://www.rva.be/D_documentation/Jaarverslag/Jaarverslag_volledig/2011/RapportAnnuel2011/in
dex.html. Άλλες ετήσιες εκθέσεις είναι διαθέσιµες στο: 
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/jaarrapport_si/jaarverslag-sociale-inspectie-
2010-fr.pdf (Social inspectorate of the Federal Public Service of Social Security/Επιθεώρηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης της Οµοσπονδιακής Δηµόσιας Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης). 
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Η διαφοροποίηση έγκειται σε διάφορες αιτίες και τις περισσότερες φορές επηρεάζεται από 
επιλογές ως προς τις πολιτικές, διαθέσιµους πόρους και θεσµική δυνατότητα των φορέων. 
Για παράδειγµα, στη Ρουµανία παρατηρείται σταθερή αύξηση την περίοδο 2004 -2012. Ο 
αριθµός των επισκέψεων ελέγχου αυξήθηκε από 66.736 το 2004 σε 98.498 το 2012. Στην 
Ισπανία υπήρχε αύξηση σχεδόν 10 τοις εκατό από το 2010 µέχρι το 2012 (476.844 έναντι 
519.402 επισκέψεων ελέγχου). Στη Γαλλία, οι επισκέψεις ελέγχου αυξήθηκαν από 251.100 
το 2008 σε 356.200 το 2011. Αντίθετα σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ιταλία υπήρξε 
αξιοσηµείωτη µείωση. Στην Ιρλανδία, η µείωση στον αριθµό των επισκέψεων ελέγχου 
έπεσε από 4.199 το 2011 σε 3.140 το 2012, ενώ στην Ιταλία από 315.170 το 2008 σε 243.847 
το 2012.54 

Ακόµα και αν οι περισσότερες Επιθεωρήσεις Εργασίας καταρτίζουν δείκτες επί τον 
αριθµό των επισκέψεων, αν µη τι άλλο για την ενσωµάτωσή τους σε ετήσιες εκθέσεις, η 
διασταύρωση δεδοµένων, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει αξιοποιηθεί ακόµα, ώστε να 
στηρίξει τη διαµόρφωση σεναρίων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ιθύνοντες να θέσουν 
οδικούς χάρτες, εξαιτίας της έλλειψης ειδικών επιστηµόνων στον προγραµµατισµό και στη 
δοκιµή µοντέλων ή εξαιτίας ανεπαρκών πληροφοριακών συστηµάτων. Πράγµατι, δεν 
αναλύουν όλες οι χώρες τα στατιστικά της επιθεώρησης εργασίας για την αδήλωτη εργασία 
όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, κάνουν εκτενή χρήση των 
διαθέσιµων δεδοµένων βάσει εξελιγµένου λογισµικού και εσωτερικής τεχνογνωσίας στη 
συγκέντρωση και ανάγνωση στατιστικών αποτελεσµάτων. Χώρες όπως η Γαλλία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία είναι σε θέση να αναλύσουν και να παρουσιάσουν 
µεταβλητές ανά περιφέρεια, τοµέα, φύλο και συνηθέστερες παραβάσεις, εκφράζουν όµως 
τη δυσκολία τους στο να εξάγουν δεδοµένα λόγω ανεπαρκούς εσωτερικής τεχνογνωσίας. 
Άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν µόνο τον αριθµό των επισκέψεων 
ελέγχου και των παραβάσεων. Ακόµα και όταν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, οι ιστότοποι 
ή οι ετήσιες εκθέσεις δεν παρέχουν πάντα συγκριτικά δεδοµένα που να καλύπτουν περίοδο 
µεγαλύτερη του έτους, καθιστώντας δύσκολη τη σύγκριση σε διεθνές επίπεδο. Η 
πολυµορφία στην απάτη στον εργασιακό τοµέα και η έλλειψη κοινών ορισµών, καθιστούν 
την αξιολόγηση ακόµα πιο δύσκολη.  

Σε επίπεδο προτεραιοτήτων επιθεώρησης εργασίας, η αδήλωτη εργασία συνδέεται 
συχνά µε την παράτυπη εργασία διακινούµενων ατόµων και η θεσµική απόκριση σε πολλές 
χώρες δίνει έµφαση στον έλεγχο των µεταναστών που εργάζονται παράνοµα. Στην Ισπανία, 
για παράδειγµα, από το 2010 µέχρι το 2012, 11 τοις εκατό των αδήλωτων εργαζοµένων που 
εντοπίστηκαν ήταν αλλοδαποί χωρίς άδεια εργασίας σε ισχύ. Αυτό συνιστά µεγάλη 
πρόκληση για πολλούς επιθεωρητές εργασίας, µοιρασµένοι ανάµεσα στο καθήκον τους να 
αναφέρουν στην υπηρεσία τους ό,τι παράτυπο συναντήσουν ως δηµόσιοι υπάλληλοι 
(ειδάλλως µπορεί να διωχθούν πειθαρχικά ή ποινικά) και τον αναµενόµενο ρόλο τους να 
προστατεύσουν τα δικαιώµατα αυτών των εργαζοµένων. Χρειάζεται εξισορρόπηση 
ανάµεσα στην προαγωγή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και στα προαπαιτούµενα εθνικής 
νοµοθεσίας για τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 
ισορροπία ανάµεσα σε συγκρουόµενες αξίες.55  

                                                        

54 Αριθµητικά στοιχεία προερχόµενα από εθνικές µελέτες. 

55 Για το σκοπό αυτό, η CEACR (Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την Εφαρµογή Συνθηκών και 
Συστάσεων) ανέφερε το 2008 αναφορικά µε την εφαρµογή της Συνθήκης Αρ. 81 στη Γαλλία, κατά την 
ίδια έννοια όπως είχε ήδη εκφράσει επ'ευκαρία της Γενική Έρευνας για την Επιθεώρηση Εργασίας του 
2006 (§ 150) ότι κανείς εργαζόµενος δεν θα πρέπει να αποκλείεται από την προστασία λόγω παράτυπου 
καθεστώτος εργασίας, και ότι οι λειτουργίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας σύµφωνα µε τα όσα προϋποθέτει η σχετική νοµοθεσία και όχι µε βάση 
τη νοµιµότητα της απασχόλησής τους. Υπογραµµίστηκε επίσης ότι η εντολή των επιθεωρητών 
εργασίας θα πρέπει να είναι διακριτή από εκείνη άλλων σωµάτων προκειµένου να διατηρηθεί ένα κλίµα 
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Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργαζοµένων είναι πρόκληση για τους 
επιθεωρητές εργασίας από πολλές απόψεις. Ακόµα και αν η πολιτική στον τοµέα της 
επιθεώρησης εργασίας αναγνωρίζει τον κεντρικό της ρόλο ως σχετιζόµενο µε την εφαρµογή 
προτύπων αξιοπρεπούς εργασίας, σε αρκετές χώρες όπως στην Ιρλανδία, οι επιθεωρητές 
εργασίας δεν µπορούν να προβούν στην αποκατάσταση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 
µεταναστών αν οι τελευταίοι είναι χωρίς έγγραφα56 ή όταν αυτό είναι εφικτό, οφειλόµενοι 
µισθοί ή αποζηµίωση είναι στην πραγµατικότητα µη εισπράξιµοι από τους εργαζοµένους 
αφού απελαθούν από τη χώρα.  

Η αδήλωτη εργασία χρειάζεται συγκεντρωµένες προσπάθειες από τις εθνικές αρχές όχι 
µόνο εξαιτίας της ατοµικής βλάβης που προξενείται σε ατοµικό επίπεδο για τον εργαζόµενο, 
αλλά και διότι δηµιουργεί οξυµένους κινδύνους για τα οικονοµικά του Κράτους. Παρά 
ταύτα, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η εντολή µιας επιθεώρησης εργασίας είναι πολύ 
ευρύτερη και η προσοχή που δίδεται σε αυτό το πεδίο δράσης δεν θα πρέπει να αποσπά τους 
επιθεωρητές εργασίας από άλλους τοµείς εργασίας. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, οι 
επιθεωρητές υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας συµµετέχουν σε επισκέψεις 
ελέγχου αδήλωτης εργασίας,57 πράγµα που καταναλώνει µεγάλο µέρος του χρόνου τους. 
Στη Ρουµανία όλοι οι επιθεωρητές εργασίας εµπλέκονται κατά προτεραιότητα στον έλεγχο 
της αδήλωτης εργασίας. Αυτό δεν θα πρέπει, σε καµία περίπτωση, να µειώνει το επίπεδο 
εποπτείας ως προς τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.  

Η αδήλωτη εργασία συνδέεται µε µείζονες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 
περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας58 και εµπορίας ανθρώπων. Σύµφωνα µε τα 
αριθµητικά στοιχεία της ΔΟΕ, περίπου 880.000 άνθρωποι βρίσκονται σε καθεστώς 
καταναγκαστικής εργασίας στην ΕΕ, το οποίο στατιστικά αντιπροσωπεύει σχεδόν 1,8 άτοµα 
ανά 1.000 κατοίκους, από τα οποία 30 τοις εκατό εκτιµάται ότι είναι θύµατα σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης. Η οικιακή εργασία, η γεωργία και οι κατασκευές είναι οι κύριοι τοµείς όπου 
εντοπίστηκαν θύµατα.59  Οι επιθεωρητές εργασίας έχουν το προνόµιο να είναι δρώντες που 
εντοπίζουν περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας καθώς έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε 
όλους τους χώρους εργασίας.  

Υπάρχουν ορισµένοι τοµείς όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολη η παρέµβαση των 
Επιθεωρήσεων Εργασίας, όπως η οικιακή εργασία και η ναυτιλία, είτε διότι µπορεί να µην 
εµπίπτουν στο πεδίο δράσης της επιθεώρησης εργασίας, είτε εξαιτίας περιορισµών στην 
επίσκεψη ελέγχου ή έλλειψης πόρων. Ο κανόνας που επικρατεί να παρέχεται πρόσβαση 
στους επιθεωρητές εργασίας σε ιδιωτικά νοικοκυριά εξαρτάται από τη συγκατάθεση του 
κυρίου του νοικοκυριού ή από προηγούµενη δικαστική εξουσιοδότηση, γεγονός που 
καθιστά την επίσκεψη επιθεώρησης προβληµατική επιχείρηση η οποία απαιτεί από τα 
σώµατα επιθεώρησης καινοτόµες προσεγγίσεις που ακόµα σπανίζουν. Όσο για τον τοµέα 

                                                        
εµπιστοσύνης ανάµεσε σε επιθεωρητές εργασίας και εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένων και των 
αδήλωτων εργαζοµένων. Βλ: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_-
COMMENT_ID:2298193. 

56 Πληροφορίες προερχόµενες από εθνικές µελέτες. 

57 Εγκύκλιος Αρ.10243 της 9ης Σεπτεµβρίου 2012. 

58 Η Συνθήκη 29 της ΔΟΕ 1930 ορίζει ως Καταναγκαστική Εργασία κάθε εργασία ή υπηρεσία που 
λαµβάνεται από οποιοδήποτε άτοµο υπό καθεστώς απειλής ή οποιασδήποτε ποινής και για την οποία 
το εν λόγω άτοµο δεν έχει προσφερθεί οικειοθελώς.  

59 ILO Global Estimate of Forced Labour, 2012 προσβάσιµο στο: 
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf. 
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της ναυτιλίας, ζητήµατα όπως η εδαφικότητα, η πρόσβαση στα πλοία, η κινητικότητα του 
εργατικού δυναµικού και η έλλειψη εµπειρίας από πλευράς επιθεωρητών δυσχεραίνουν 
εξαιρετικά την επαφή µε τους ευάλωτους εργαζοµένους εν πλω. Επιπρόσθετα, πολλές από 
τις χώρες της ΕΕ δεν έχουν ακόµα κυρώσει τη Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας.60 

1.3. Πεδίο 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αδήλωτη εργασία απαντά σε µεγάλο εύρος χώρων 
εργασίας, τοµέων, και αφορά εργαζοµένους µε διαφορετικά προφίλ και ιστορικά. Αυτή η 
ανοµοιογένεια καθιστά δύσκολη την προσέγγιση της αδήλωτης εργασίας και απαιτεί 
συγκεκριµένες στρατηγικές. 

Ακόµα και όταν έχουν ευρεία εντολή, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας δεν καλύπτουν γενικά 
όλες τις εκφάνσεις της άτυπης οικονοµίας, όπως οι εθελοντικές οικονοµικές ανταλλαγές ή 
η κοινωνική µη κερδοσκοπική εργασία, ή η αυτοαπασχόληση µε εξαίρεση τις λίγες 
περιπτώσεις όπου έχουν αρµοδιότητες σχετιζόµενες µε την κοινωνική ασφάλιση της 
τελευταίας. Όλο και περισσότερο εστιάζουν στις αστικές ή εµπορικές σχέσεις προκειµένου 
να αξιολογήσουν την εγκυρότητα συµβάσεων, γνωρίζοντας ότι πίσω από πολλές σχέσεις 
για την παροχή υπηρεσιών που εµφανίζονται ως ανεξάρτητες ενδέχεται να αποκρύβεται µια 
πραγµατική σύµβαση εργασίας (ψευδο-αυτοαπασχόληση).61 

Η ποικιλοµορφία στις συνθήκες αδήλωτης εργασίας µε την οποία έρχονται 
αντιµέτωπες οι Επιθεωρήσεις Εργασίας στην Ευρώπη, είναι αρκετά εύγλωττη, και 
κυµαίνεται από απλά κατασκευάσµατα όπου µία επιχείρηση ή ένα άτοµο προσπαθεί να 
αποφύγει τα κόστη κοινωνικής ασφάλισης µη δηλώνοντας έσοδα εργασίας, µέχρι δυναµικά 
και πολύπλοκα σχήµατα µε πλειάδα επιχειρήσεων σε σύνθετα δίκτυα που λειτουργούν εκτός 
εθνικών συνόρων και δηµιουργούν κέρδη δισεκατοµµυρίων. 

Αν και θα ήταν πρόβληµα να καταρτιστεί µία κλειστή λίστα περιπτώσεων, όχι µόνο 
λόγω εθνικών περιστάσεων αλλά και λόγω συνεχώς µεταβαλλόµενων πρακτικών, οι εθνικές 
µελέτες και οι πληροφορίες που συλλέγουν οι κυβερνήσεις, δίνουν τη δυνατότητα να 
παρουσιαστούν παραδείγµατα των συνηθέστερων εκφάνσεων αδήλωτης εργασίας στην ΕΕ, 
σε αυτό το στάδιο. Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και παρέχουν µια 
εικόνα της ανοµοιογένειας του φαινοµένου.62 

- Επιχειρηµατίες ή επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν εργατικό δυναµικό εξ 
ολοκλήρου αδήλωτο στις αρχές, ιδιαίτερα στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης και 
φορολογικής διοίκησης, ή αυτοαπασχολούµενοι αόρατοι από το σύστηµα. Μικρές 
επιχειρήσεις, φτηνές βιοτεχνίες (sweatshops), µονάδες µεταποίησης που 
λειτουργούν έχοντας ως βάση νοικοκυριά, αποθήκες, γκαράζ ή κτίρια φαινοµενικά 
άλλου σκοπού, µεσίτες εργασίας, υπεργολάβοι ενσωµατωµένοι σε µεγάλες 
αλυσίδες υπεργολαβίας στις κατασκευές, µεµονωµένες γεωργικές επιχειρήσεις, 

                                                        

60 Σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 2013 (αφού προηγηθεί κύρωση από 30 Κράτη Μέλη της ΔΟΕ µε 
συνολικό µερίδιο 33 τοις εκατό στην παγκόσµια ολική χωρητικότητα). Στην ΕΕ, η Σύµβαση 
Ναυτικής Εργασίας κυρώθηκε από τη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Λετονία, 
το Λουξεµβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία.  

61 Η αναγνώριση των καταστάσεων οι οποίες προστατεύονται από το εργατικό δίκαιο είναι 
αποφασιστικής σηµασίας, ούτως ώστε να ισχύει ένα κατώτατο όριο κοινωνικής ασφάλισης για όλους 
τους εργαζοµένους ανεξάρτητα από το επαγγελµατικό τους καθεστώς στην τυπική ή στην άτυπη 
οικονοµία, όπως αναγνωρίζεται στη Διακήρυξη για τα Θεµελιώδη Δικαιώµατα και τις Αρχές στην 
Εργασία. 

62 Πληροφορίες από κυβερνήσεις και εθνικές µελέτες. 
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εργαζόµενοι στη “µαύρη” αγορά είναι οι πλέον συνήθεις. Πολλοί είναι οι λόγοι για 
τους οποίους δεν δηλώνεται η επιχείρηση, είτε γιατί δεν πληρούνται οι όροι για να 
υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας, είτε γιατί ο σκοπός είναι ακριβώς η 
λειτουργία εκτός παντός είδους ελέγχου, η µη πληρωµή φόρων και κατώτατων 
µισθών και λοιπών παροχών που δικαιούται ο εργαζόµενος. 

- Σε ορισµένες άλλες καταστάσεις, οι επιχειρήσεις έχουν δηλωθεί αλλά λειτουργούν 
ως ταχυδροµική θυρίδα, ακόµα και µε ψευδή εταιρικό σκοπό, ψευδή διεύθυνση ή 
µε εικονικό γραφείο ή κατάστηµα µε αποκλειστικό σκοπό την κατ’επίφαση 
κανονικότητα. Οι “εικονικές εταιρείες” λειτουργούν κυρίως στον κατασκευαστικό 
τοµέα. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, εγγράφονται από 
“αχυράνθρωπους” συχνά µε ψευδή ταυτότητα, οι οποίοι αφού δηλώσουν τους 
εργαζοµένους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κηρύττουν πτώχευση, χωρίς να 
πληρώσουν ποτέ εισφορές. Το αρχικό κεφάλαιο και οι διευθυντές διοίκησης 
εξαφανίζονται. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η συγκεκριµένη πρακτική στην Αυστρία 
για παράδειγµα, επιφέρει ζηµίες που υπερβαίνουν το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ κάθε 
χρόνο. 

- Επιχειρήσεις που δηλώνουν µόνο µέρος των δραστηριοτήτων τους και των 
εργαζοµένων τους. Από χώρες αναφέρονται διάφορες πρακτικές, όπως η χρήση 
αδήλωτων εργαζοµένων κατά τη νυχτερινή βάρδια ή τα σαββατοκύριακα63 και των 
εγγεγραµµένων εργαζοµένων τις τακτικές ώρες εργασίας. Δηλωµένοι εργαζόµενοι 
απασχολούνται µόνο σε ορατές εγκαταστάσεις ή όπου έχουν πρόσβαση πελάτες και 
προµηθευτές. Συχνά προσλαµβάνονται κάτω από τέτοιες συνθήκες άτοµα που 
λαµβάνουν παροχές λόγω ασθένειας ή επιδόµατα ανεργίας διότι οι µισθοί τους είναι 
χαµηλότεροι από τους µισθούς άλλων εργαζοµένων.  

- Επιχειρήσεις µε τυπική εγκατάσταση που χρησιµοποιούν αδήλωτους εργαζοµένους 
από προµηθευτές και υπεργολάβους στα κτίριά τους ή στην παραγωγή τους 
υποκαθιστώντας το άµεσο εργατικό τους δυναµικό, κάτω από άµεσες εντολές και 
επιθεώρηση, για να αποφύγουν την καταβολή φόρων, τα κόστη που συνεπάγεται η 
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, και για να έχουν ευέλικτες συµβάσεις. Μεγάλες 
αλυσίδες υπεργολαβίας προσφέρονται για αυτού του είδους την απάτη, όπου 
υπεργολαβικές εταιρείες, στις παρυφές των ιδιωτικών γραφείων απασχόλησης ή 
των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης στην τυπική αγορά, εξειδικεύονται στη 
µίσθωση εργατικού δυναµικού και επιλέγονται µε αποκλειστικό σκοπό να 
αποφευχθεί η εφαρµογή της νοµοθεσίας ή των συλλογικών συµβάσεων. Η εν λόγω 
πρακτική, επονοµαζόµενη “marchandage” στη Γαλλία, είναι ευρέως διαδεδοµένη 
σε εργοτάξια, στη µεταποίηση ή στις υπηρεσίες, όπου οι εργαζόµενοι υπάγονται 
άµεσα στον τελικό πελάτη αλλά όµως ανταποκρίνονται σε έναν ενδιάµεσο, µερικές 
φορές συγκαλυµµένο εργαζόµενο του τελικού χρήστη.64 

- Σύνθετα σχήµατα όπου συµµετέχουν επιχειρήσεις “σε δίκτυο”, όπου η µητρική 
εταιρεία διοικεί την εµπορική επωνυµία και τις συµβατικές λειτουργίες, 
µεταβιβάζοντας τους κινδύνους στους εργαζοµένους, τις θυγατρικές ή επιχειρήσεις 
υπό την επιρροή της, για παράδειγµα, µε τους ίδιους µετόχους. Όσοι εργαζόµενοι 
δεν έχουν δηλωθεί, ή έχουν δηλωθεί εν µέρει, απασχολούνται εκ περιτροπής 
συνεχώς από τη µία επιχείρηση στην άλλη (µέθοδος τύπου carrousel) ώστε να 
δυσχεραίνεται ο εντοπισµός. Η αναδιάρθρωση ή το κλείσιµο της επιχείρισης είναι 

                                                        

63 Συνήθως οι εργαζόµενοι στη συντήρηση και στην καθαριότητα ή το προσωπικό στην προ-
παραγωγή ή µετα-παραγωγή, όπως παραλαβή πρώτων υλών ή συσκευασία στα εργοστάσια. 

64 Στις περισσότερες χώρες αυτή η εκµίσθωση “προσωπικού” είναι παράνοµη. Σε κάθε περίπτωση, 
θα πρέπει να γίνοντα σεβαστά τα πρότυπα που θέτει η Σύµβαση του 1997 για τα Ιδιωτικά Γραφεία 
Απασχόλησης (Αριθ. 181). 
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πιο εύκολο να επιτευχθεί καθώς οι συµβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους 
εργαζοµένους δεν χρειάζεται να τηρηθούν. Οποτεδήποτε εγείρονται υποψίες στις 
αρχές, οι εταιρείες “µίσθωσης” εξαφανίζονται και αντικαθιστώνται από άλλες.  

- Σχετικές µε τις προηγούµενες περιπτώσεις, οι µη εγγεγραµµένες εταιρείες 
προσωρινής απασχόλησης που τοποθετούν εργαζοµένους, ή οι εγγεγραµµένες 
εταιρείες που χρησιµοποιούν πρακτικές απάτης, δύσκολα εντοπίσιµες και 
αντιµετωπίσιµες λόγω της µεταβλητότητας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
της ενσωµάτωσης σε σύνθετες αλυσίδες εργολαβίας και της ύπαρξης φαινοµενικών 
οικονοµικών κερδών για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Συνήθης πρακτική, οι αρχηγοί 
συµµοριών µε πλασµατική εµφάνιση, µια ταχυδροµική θυρίδα και εταιρεία χωρίς 
πραγµατική ύπαρξη. Οι εργαζόµενοι επιλέγονται από αγγελίες που δηµοσιεύονται 
σε τοπικές εφηµερίδες και οι επαφές γίνονται αποκλειστικά µέσω κινητών 
τηλεφώνων, διαδικτύου ή σε καφετέριες. Αυτά τα σχήµατα απάτης 
χρησιµοποιούνται συχνά από συµµορίες παράτυπης µετανάστευσης για την 
πρόσληψη εργαζοµένων µε δόλο σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ, µε σκοπό να 
εισάγουν τα άτοµα αυτά σε καταναγκαστική εργασία ή σεξουαλική εκµετάλλευση. 
Δίδονται υποσχέσεις σε ανειδίκευτους ή νεαρούς εργαζοµένους ότι θα συναφθεί 
τυπική σύµβαση εργασίας ή αµειβόµενη πρακτική άσκηση ή απασχόληση ως “au 
pair” (εσωτερικοί άµισθοι βοηθοί), µε κατάληξη την άτυπη απασχόληση 
µεταναστών συχνά σε καθεστώς εκµετάλλευσης. 

- Ασαφείς εργασιακές σχέσεις στις παρυφές των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας που ενσωµατώθηκαν πρόσφατα στα εθνικά δικαιϊκά συστήµατα και 
είναι επιρρεπείς σε απάτες στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως πολύ 
βραχύβιες συµβάσεις για εποχικές δραστηριότητες ή συµβάσεις περιστασιακής 
εργασίας (on-call) (π.χ. φιλοξενία/υποδοχή τουριστών, διασκέδαση) όπου οι 
εργαζόµενοι δεν δηλώνονται ποτέ ή έχουν παράλληλους εργοδότες εκ των οποίων 
µόνο ο ένας δηλώνει µερικώς τον εργαζόµενο.  

- Ψευδές επαγγελµατικό καθεστώς, εξαιρετικά σύνηθες σε µερικούς τοµείς,65 το 
οποίο συχνά έχει τις ρίζες του στην αποκέντρωση της παραγωγής, τις διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης ή τα ευέλικτα µοντέλα διοίκησης της σχολής του “µετα-
φορντισµού”, και χαρακτηρίζεται από: 

§ Ψευδο-αυτοαπασχόληση, επίσης γνωστή ως πλασµατικά ανεξάρτητη εργασία ή 
συγκεκαλυµµένες σχέσεις απασχόλησης.66 Συχνά, οι πλασµατικά ανεξάρτητοι 

                                                        

65 Η πρακτική αυτή είναι συνήθης σε πολλές χώρες. Για παράδειγµα, η Ολλανδική Οµοσπονδία 
Αναδόχων δήλωσε, το 2012, ότι η εκτίµηση για το συνολικό αριθµό των αυτο-απασχολούµενων στον 
κατασκευαστικό κλάδο ήταν στις 73.000, ήτοι περίπου 70 τοις εκατό επί του συνόλου των 
υποτιθέµενων αυτο-απασχολούµενων, εγείροντας σοβαρές αµφιβολίες για το πραγµατικό τους 
καθεστώς. Στη Γαλλία, οι εθνικές αρχές εκτιµούν ότι 80 τοις εκατό όλων των περιπτώσεων αδήλωτης 
εργασίας που εντοπίστηκαν το 2011 σχετίζονταν µε συγκάλυψη της σχέσης απασχόλησης και άλλα 
πλασµατικά εργασιακά καθεστώτα. Οι κλάδοι µε την υψηλότερη επίπτωση ήταν ο κατασκευαστικός, 
η φιλοξενία, το εµπόριο, οι υπηρεσίες, η εποχική εργασία στη γεωργία και οι οδικές µεταφορές. Στο 
Βέλγιο, 40 τοις εκατό των ευρωπαίων µετακινούµενων εργαζοµένων στο βασίλειο είναι εικονικά 
ανεξάρτητοι (93.668 µέχρι του τέλος του 2011, ήτοι αύξηση της τάξης του 11,5 τοις εκατό σε σχέση 
µε το 2009). Το φαινόµενο είναι πιο έντονο µεταξύ των Ολλανδών, Γάλλων, Ιταλών, Ρουµάνων και 
Πολωνών (Εθνική µελέτη). 

66 Οι νοµικές µελέτες και η νοµολογία περί του ορισµού της σχέσης απασχόλησης έχουν βοηθήσει 
τις Επιθεωρήσεις Εργασίας να διαµορφώσουν κατευθυντήριες γραµµές για την προσέγγιση της 
ψευδοανεξάρτητης εργασίας. Αυτό γίνεται συνήθως µε τη θέσπιση κριτηρίων για την αναγνώριση 
της εξαρτηµένης σχέσης ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, της οικονοµικής εξάρτησης του εργαζοµένου 
από τον παραλήπτη της εργασίας, σύµφωνα µε το γενικό κανόνα της υπεροχής των γεγονότων. 
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εργαζόµενοι έχουν δηλωθεί και εποµένως καταβάλλουν εισφορές, αλλά ο 
εργοδότης εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολών για εργατική και 
κοινωνική ασφάλιση καθώς αυτό είναι σύνηθες στις εµπορικές συµβατικές 
σχέσεις. Το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών επωµίζεται αποκλειστικά ο 
εργαζόµενος ή κάποιες φορές (κυρίως όταν πρόκειται για επαγγελµατίες µε 
προσόντα) καταβάλλεται στον εργαζόµενο ως κοµµάτι της αµοιβής. Ως εκ 
τούτου µειώνονται τα δηµόσια έσοδα, όχι µόνο διότι οι εργοδότες δεν 
πληρώνουν τις οφειλόµενες εισφορές όπως σε πολλές χώρες, αλλά διότι η 
κλίµακα που ισχύει για τους ανεξάρτητα εργαζοµένους είναι χαµηλότερη σε 
σχέση µε την κλίµακα των µισθωτών. Οι επιχειρήσεις πολλές φορές αναθέτουν 
εξωτερικά µη βασικές δραστηριότητες σε ψευδο-αυτοαπασχολούµενους, που σε 
ορισµένες περιπτώσεις είναι πρώην εργαζόµενοί τους που παραµένουν κάτω από 
τις εντολές και τον έλεγχό τους.67 Υπάρχουν και περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχολούµενων οι οποίοι απασχολούνται τυπικά και σε άλλη δηλωµένη 
θέση εργασίας από την οποία έχουν κοινωνική προστασία.  

Υπεργολάβοι Οδηγοί Φορτηγών68 

Οι συγκεκριµένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν από την Πορτογαλία και την Ισπανία, και αφορούν µεταφορικές 
εταιρείες που αναθέτουν εξωτερικά τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησής τους σε 
αυτοαπασχολούµενους οδηγούς, πρώην εργαζοµένους. 

Ταυτόχρονα µε τη λήξη της σύµβασης εργασίας, οι οδηγοί υπογράφουν µία εµπορική σύµβαση 
αποκλειστικότητας για παροχή υπηρεσιών µεταφορών στον προηγούµενο εργοδότη τους. 

Στο πλαίσιο της εµπορικής σύµβασης, το φορτηγό πωλείται ή µισθώνεται στον οδηγό, ο οποίος πληρώνει 
τον εξοπλισµό σε δόσεις, που συχνά αφαιρούνται απευθείας από το καταβαλλόµενο από τον χρήστη τίµηµα 
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Οι φαινοµενικά για-ίδιο-λογαριασµό οδηγοί λαµβάνουν καθηµερινά οδηγίες για παραδόσεις, χρόνους 
εκτέλεσης και ελέγχονται στις προθεσµίες τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, καταβάλλεται ένα κατ’αποκοπή 
ποσό σε περιοδική βάση. 

Ο συµβαλλόµενος µέσω αυτού του σχήµατος, µπορεί να διαφεύγει της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας 
και να αποποιείται της ευθύνης για παράβαση κανονισµών οδικής ασφάλειας, που ορίζουν µέγιστες 
διάρκειες εργασίας και όρια ταχύτητας. 

Όταν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία εξάρτησης από τον εργοδότη, ο εργαζόµενος δικαιούται να 
επανενταχθεί στην εταιρεία.	

                                                        
Δείκτες που παρέχει η νοµοθεσία, δικαστικές αποφάσεις ή θεωρία είναι τα κατ'εξοχήν εργαλεία στη 
διάθεση των επιθεωρήσεων εργασίας προκειµένου για τη θέσπιση κριτηρίων αναγνώρισης 
συµβάσεων εργασίας συγκεκαλυµµένων υπό µορφή συµφωνιών αστικού ή εµπορικού δικαίου. 
Αποµακρύνοντας την εστίαση όµως από τη σχέση εργασίας, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να 
αξιολογηθούν “γκρίζες” καταστάσεις όπου η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο εργατικό και το 
εµπορικό δίκαιο δεν είναι προφανής. Η Σύσταση (Αριθ. 198) της ΔΟΕ του 2006 για τη Σχέση 
Απασχόλησης παραθέτει παραδείγµατα διαφορετικών µεθόδων από διάφορες χώρες, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται και οι παράµετροι για την αναγνώριση των γεγονότων µε βάση τα οποία 
λαµβάνεται η απόφαση αν υφίσταται σύµβαση εργασίας, και ρητά αναφέρει ότι ο προσδιορισµός της 
σχέσης απασχόλησης θα πρέπει να καθοδηγείται από τα γεγονότα που σχετίζονται µε την απόδοση 
εργασίας ανεξάρτητα από το πως χαρακτηρίζεται σε συµβάσεις.	

67 Οι εργαζόµενοι απολύονται κατόπιν διαδικασιών µετασχηµατισµού ή καλούνται να καταγγείλουν 
τη σύµβαση απασχόλησης ή να υπογράψουν ότι λύεται η σύµβαση κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, 
και στη συνέχεια προσλαµβάνονται ως αυτο-απασχολούµενοι παραµένοντας υπό τη διεύθυνση της 
επιχείρησης. 

68 Μία γνωστή πρακτική, αυτή της εξωτερικής/εσωτερικής ανάθεσης ππεριγράφεται από τον 
Bronstein A. (2009: 61) ο οποίος εξηγεί ότι  όπου η εργασία προς εκτέλεση δεν έχει µεταβληθεί (…) το 
νοµικό πλαίσιο ανάµεσα στην επιχείρηση και τον οδηγό του φορτηγού οχήµατος έχει αλλάξει σηµαντικά, 
αφού ο οδηγός έχει γίνει ανεξάρτητος εργολήπτης.	
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§ Ψευδώς δηλούµενη πρακτική άσκηση, όπου νεαροί εργαζόµενοι 
προσλαµβάνονται φαινοµενικά για απόκτηση προσόντων, αλλά που εκτελούν 
ακριβώς τα ίδια καθήκοντα µε τους τακτικούς εργαζοµένους, και που συχνά δεν 
αµείβονται ή λαµβάνουν συµβολικές αποδοχές για έξοδα µετακίνησης και 
γεύµατα. Αυτό έχει αναφερθεί από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την 
Ισπανία σε τοµείς όπως ο τραπεζικός, οι ασφάλειες και τα ΜΜΕ. Τέτοιες 
περιπτώσεις απαντούν όταν η διαφορά µεταξύ σύµβασης εργασίας και 
πρακτικής άσκησης είναι λεπτή, και απαιτούνται ισχυρές αναλυτικές 
προσπάθειες από τις Επιθεωρήσεις ώστε να διακρίνουν την πραγµατικότητα των 
γεγονότων.  

- Καταχρηστική χρήση εθελοντισµού, συχνά για ΜΚΟ και άλλους µη 
κερδοσκοπικούς φορείς όπως συντεχνίες (π.χ. πυροσβέστες), ενώσεις και ιδρύµατα, 
όπου οι εργαζόµενοι καταχρηστικά χαρακτηρίζονται εθελοντές, λαµβάνουν 
αδήλωτα ποσά ως αποζηµίωση για τις προσπάθειές τους οι οποίες διεξάγονται µε 
τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και στη σχέση απασχόλησης. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η “αποζηµίωση” ισχύει µόνο επί υπερωρίας, στην οποία 
υποχρεώνονται οι µισθωτοί εργαζόµενοι. 

- Η χρήση νέων τεχνολογιών για να αποκρυβεί η σχέση απασχόλησης. Αδήλωτοι 
κατ’οίκον εργαζόµενοι προγραµµατιστές λογισµικού στον τοµέα της 
πληροφορικής, τηλεφωνικά κέντρα εγκατεστηµένα σε νοικοκυριά ιδιωτών ή 
χώρους στάθµευσης, όπου οι εργαζόµενοι έχουν επόπτες, λαµβάνουν απευθείας 
εντολές και οδηγίες, έχουν ορισµένο ωράριο εργασίας αλλά δεν θεωρούνται ως 
εργαζόµενοι υπάλληλοι ή είναι εντελώς αδήλωτοι, που πληρώνονται µε το κοµµάτι 
ή µε προµήθεια. 

- Η απόσπαση εργαζοµένων κατά παραβίαση των διατάξεων του Κανονισµού της ΕΕ 
96/71,69 είτε εξαιτίας ψευδούς καθεστώτος απασχόλησης αποσπασµένων 
εργαζοµένων, πλασµατικής απόσπασης που αντιστοιχεί σε παράνοµη τοποθέτηση 
εργαζοµένων,70 ή υπέρβασης των µέγιστων επιτρεπόµενων περιόδων απόσπασης 
(δύο χρόνια), ή δήλωσης µέρους της αµοιβής, ή καταβολής µισθού χαµηλότερου 
από τον εθνικό κατώτατο µισθό ή τον µισθό που ορίζουν συλλογικές συµβάσεις, σε 
πολλές περιπτώσεις δήλωση του µισθού ως καταβαλλόµενου στη χώρα 
προέλευσης. Οι χώρες που πλήττονται περισσότερο είναι παλαιότερα Κράτη Μέλη 
της ΕΕ ως προς την κυκλοφορία εργαζοµένων από νεότερα Κράτη Μέλη. Έχουν 
αναφερθεί πρακτικές όπως εταιρείες φαντάσµατα που προσλαµβάνουν 
εργαζοµένους σε Κράτη Μέλη της ΕΕ όπου οι µισθοί είναι χαµηλότεροι για 
απευθείας εργασία πέραν της παροχής υπηρεσιών, ή πρόσληψη διακινούµενων 
εργαζοµένων από τρίτες χώρες που διαµένουν ήδη στη χώρα απόσπασης.71  

                                                        

69 Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Οδηγίας αποσπασµένος εργαζόµενος “νοείται ένας εργαζόµενος ο 
οποίος, για περιορισµένη χρονική περίοδο, εκτελεί την εργασία του στην επικράτεια Κράτους 
Μέλους που είναι διαφορετικό από το Κράτος Μέλος στο οποίο κανονικά εργάζεται.” Ο ορισµός του 
εργαζοµένου προσδίδεται από τη νοµοθεσία στο Κράτος της οποίας έχει αποσπαστεί ο εργαζόµενος. 
Η νόµιµη απόσπαση προϋποθέτει µία προσυσταθείσα σχέση απασχόλησης και τη νόµιµη λειτουργία 
του εργοδότη σε άλλο Κράτος Μέλος, ήτοι να έχει δηλωθεί. Περαιτέρω, η βάση για την απόσπαση 
είναι µία εµπορική σχέση ανάµεσα σε δύο οικονοµικές οντότητες στη χώρα αποστολής και υποδοχής, 
και η επαγγελµατική απασχόληση του εργαζοµένου νοείται στο πλαίσιο αυτής της εµπορικής σχέσης.  

70 Οι Βελγικές αρχές ανέφεραν ένα δίκτυο που τοποθετούσε εργαζοµένους από τη Βραζιλία 
χρησιµοποιώντας πλαστές ταυτότητες µε στοιχεία Πορτογαλίας. 

71 Πηγή: εθνικές µελέτες. 
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Δίκτυα απάτης στην απόσπαση υπηκόων τρίτων χωρών72 

Άλλη µία περίπτωση παραδειγµατική της ανάγκης για διεθνή συνεργασία µεταξύ εθνικών σωµάτων 
επιθεώρησης εργασίας, παρουσιάστηκε και πάλι από το Βέλγιο. Αφορούσε δίκτυο εγκληµατιών οι οποίοι 
εισήγαγαν σε εργοτάξια διακινούµενους εργαζοµένους από τη Βραζιλία χωρίς άδεια παραµονής 
παρουσιαζόµενους ως Πορτογάλους 73 οι εργαζόµενοι έµπαιναν στην Πορτογαλία ως τουρίστες και 
µεταφέρονταν σε µικρά χωριά όπου δυνάµει συµβολαίου ενοικίασης µπορούσαν να πάρουν εθνικό ΑΦΜ. 
Με την απόκτηση ατοµικής φορολογικής κάρτας, έβγαζαν πλαστή µόνιµη άδεια παραµονής µε ακριβώς τα 
ίδια στοιχεία όπως στο διαβατήριο Βραζιλίας και τον ΑΦΜ. 

Με την απόκτηση της πλαστής άδειας, ο αρχηγός της συµµορίας είχε τη δυνατότητα να τους αποσπάσει σε 
άλλες χώρες της ΕΕ ως Πορτογάλους εργαζοµένους. 

Η απάτη ήταν δύσκολο να εντοπιστεί στη βάση πλαστών εγγράφων και διότι οι εργαζόµενοι µιλούν 
πορτογαλικά, γεγονός που δηµιουργεί µια επίφαση κανονικότητας προς τρίτους. Μόνο µετά από έρευνα που 
διεξήγαγαν οι αρχές επιθεώρησης εργασίας του Βελγίου σε επικοινωνία µε το κέντρο (εστιακό σηµείο) για 
την απόσπαση εργαζοµένων στην Πορτογαλία, οι εθνικές αρχές µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν την υπόθεση, 
καθώς υπήρχαν και µικρολαθάκια, π.χ. πάνω στην πλαστή άδεια, όπως η αναφορά σε πλασµατικούς 
αξιωµατικούς µετανάστευσης ως εκδότες του εγγράφου.74 

- Οργανωµένη διασυνοριακή εµπορία ανθρώπων, όπου µετανάστες µε παράτυπο 
καθεστώς, σε πολλές περιπτώσεις θύµατα καταναγκαστικής εργασίας, εργάζονται 
σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, κατασκευαστικό τοµέα, κατ’οίκον ή στη βιοµηχανία 
του σεξ. Στο σύστηµα “πελατών” της Τσεχίας, για παράδειγµα, οι διακινούµενοι 
εργαζόµενοι τοποθετούνται µέσω µεσαζόντων οι οποίοι κάνουν τις συνεννοήσεις 
για τη δουλειά και την άδεια εργασίας, τη στέγαση και την κοινωνική προστασία, 
και λαµβάνουν σε αντάλλαγµα µέρος των κερδών των εργαζοµένων, ενώ συχνά 
κρατούν τους εργαζοµένους σε καθεστώς παραπληροφόρησης και 
εκµετάλλευσης.75 

- Πληµµελής χρήση των συµφωνιών εξωεδαφικού κόστους, όπου µέρος του µισθού 
ενός αλλοδαπού υπαλλήλου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για φορολογικές απαλλαγές 
για κόστη στέγασης, οδοιπορικά ή άλλες δαπάνες που απορρέουν από το να 
εργάζεται κανείς στο εξωτερικό. 

- Μία από τις πρακτικές µε τις περισσότερες αναφορές, σε όλες τις χώρες, είναι η 
δήλωση µέρους του µισθού, όπου το πλέον σύνηθες είναι να µην δηλώνεται η 

                                                        

72 Προσαρµοσµένο από υπόθεση σε εθνική µελέτη . 

73 Πορτογαλία και Ισπανία ανέφεραν την ίδια πρακτική. 

74 Και στην Ισπανία, εργαζόµενοι από τη Βραζιλία τοποθετήθηκαν σε εργοτάξια ως εργαζόµενοι 
πορτογαλικής καταγωγής µε πλαστές ταυτότητες. Καθότι οι διαφορές στην καθοµιλουµένη δεν ήταν 
εµφανείς στους Ισπανούς επιθεωρητές εργασίας, διεξήχθησαν επισκέψεις επιθεώρησης από µεικτά 
κλιµάκια µε Πορτογάλους επιθεωρητές εργασίας στις συνοριακές περιοχές ή σε σηµεία µε υψηλά 
ποσοστά εργαζοµένων που είχαν δηλωθεί ως Πορτογάλοι. Αν και δικαιοδοσία ως Αρχή είχαν µόνο 
οι Ισπανοί επιθεωρητές, οι συνάδελφοί τους λειτούργησαν ως εµπειρογνώµονες, βοηθώντας στις 
συνεντεύξεις µε τους εργαζοµένους και στην εξέταση εγγράφων. 

75 Η έκταση του φαινοµένου οδήγησε στην παρέµβαση των κρατικών φορέων και της οργάνωσης 
Caritas, συνδράµοντας τους Ουκρανούς µετανάστες. Συστήθηκε ένα δίκτυο συµβουλευτικών 
κέντρων στην Ουκρανία και τη Δηµοκρατία της Τσεχίας για την παροχή πληφορόφησης σχετικά µε 
ευκαιρίες απασχόλησης, προϋποθέσεις για νόµιµη είσοδο στη χώρα και παραµονή, κινδύνους που 
σχετίζονται µε την παράνοµη απασχόληση και παραµονή, και για τη διευκόλυνση των επαφών 
ανάµεσα σε αναζητούντες εργασία και εργοδότες. 
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υπερωριακή εργασία,76 να δηλώνεται µόνο ο κατώτατος µισθός και τα υπόλοιπα να 
πληρώνονται κάτω από το τραπέζι ή να µην δηλώνεται η αξία των πληρωµών σε 
στέγαση και παροχές σίτισης, ή ψευδώς δηλούµενη µερική απασχόληση όπου 
δηλώνεται µόνο ποσοστό των πραγµατικών δεδουλευµένων ωρών, συγκάλυψη 
αµοιβής υπό εικονικές πρόσθετες παροχές (χρήση αυτοκινήτου, κουπόνια για 
καύσιµα, πιστωτική κάρτα, κουπόνια για ψώνια) ψευδώς δηλούµενη ηµερήσια 
αποζηµίωση (per diem) κλπ. Αυτού του τύπου οι πληρωµές γίνονται σε όλους τους 
τοµείς, σε επιχειρήσεις µικρές και µεγάλες και µε όλες τις οµάδες εργαζοµένων 
(ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι, άνδρες και γυναίκες, ηµεδαποί και διακινούµενοι). 
Ένα εµπόδιο που καλούνται να υπερκεράσουν οι επιθεωρητές εργασίας είναι να 
γίνουν αποδεκτοί από µέρος των εργαζοµένων, καθώς δεν έχουν τη συνεργασία 
τους. Προκειµένου να ανιχνευθεί η πραγµατικότητα των γεγονότων 
χρησιµοποιούνται ανάµεσα σε άλλες ήπιες δεξιότητες, ο ακριβής έλεγχος των 
εγγράφων και ειδικές τεχνικές συνέντευξης. Όταν πρόκειται για πρόσθετες παροχές 
όπως αυτοκίνητο για προσωπική χρήση (διευθυντικά στελέχη, πωλητές κλπ) 
ενδέχεται να είναι εξαιρετικά σύνθετο να προσδιοριστεί τι πρέπει να δηλωθεί ως 
αµοιβή. 

Υπάρχουν και πολλές άλλες πρακτικές, όπως αυτή που αναφέρθηκε στην Ισπανία, 
όπου προκειµένου να αποφευχθεί η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, µερικές 
επιχειρήσεις καταγγέλλουν πλασµατικά τη σύµβαση και προβαίνουν σε εκ νέου πρόσληψη 
του ίδιου εργαζοµένου µετά από µέρες, προσποιούµενες ότι προηγήθηκε δήθεν συµβατική 
ρήξη, ή επικαιροποιώντας τις µισθολογικές κλίµακες ως αποτέλεσµα µηχανισµών 
συλλογικής διαπραγµάτευσης χωρίς την αντίστοιχη δήλωση στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης.  

Σε ό,τι αφορά τους εργαζοµένους, ενδέχεται να είναι εµπλεκόµενοι ενδεικτικά στις 
ακόλουθες πρακτικές απάτης: 

- Άτοµα εντελώς άγνωστα στις διοικητικές αρχές καθώς δεν δηλώνουν καµία τυπική 
απασχόληση και δεν πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήµατος από εργασία ή από 
αυτοαπασχόληση (φαντάσµατα)· 

                                                        

76 Στο Βέλγιο έχει αναφερθεί εκτεταµένη κατάχρηση ως προς την αδήλωτη ή µερικώς δηλωµένη 
υπερωριακή εργασία, για παράδειγµα στη Νότια περιοχή της Δυτικής Φλάνδρας. Καθότι οι 
εργαζόµενοι προέβησαν σε καταγγελίες µόνο µετά τη λήξη της συµβατικής σχέσης, είναι πολύ 
δύσκολη η συλλογή στοιχείων. 

Η απάτη της υποδοχής 24/7 

Μία πρακτική στον τοµέα της ιδιωτικής ασφάλειας συνίσταται στο να χρησιµοποιούνται εργαζόµενοι 
“φάντασµα” για κτίρια στα οποία απαιτείται µόνιµη παρακολούθηση (24 ώρες/7 ηµέρες). Καθώς οι µέγιστες 
ώρες εργασίας διέπονται νοµοθετικά από ανώτατα όρια, απαιτείται ένας κατ’ελάχιστον αριθµός φυλάκων 
για να υπάρχει ασφάλεια χωρίς διακοπές.  

Για να µειωθούν τα κόστη κοινωνικής ασφάλισης, οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας συµφωνούν µε τους 
εργαζοµένους να διευρύνουν τη διάρκεια εργασίας πληρώνοντας υπερωριακή εργασία σε “φακελάκια” αντί 
να προσλαµβάνουν τον απαιτούµενο αριθµό εργαζοµένων. Καθότι θα χρειάζεται λιγότερο προσωπικό και 
οι υπερωρίες δεν δηλώνονται, ο εργοδότης εξοικονοµεί άµεσα και έµµεσα εργασιακά κόστη. Ο εργαζόµενος, 
από την άλλη, λαµβάνει ένα µεγαλύτερο ποσό κάθε µήνα. 

Μία από τις βάρδιες αποδίδεται σε έναν εικονικό εργαζόµενο ή σε έναν εργαζόµενο τοποθετηµένο σε 
διαφορετικό πελάτη, έτσι ώστε, σε περίπτωση επίσκεψης ελέγχου, να µπορεί να παρουσιαστεί στον 
επιθεωρητή εργασίας ένας κατάλογος µε τα ονόµατα και τον κατ’ελάχιστον αριθµό εργαζοµένων. Οι 
εργαζόµενοι απασχολούνται συνεχώς εκ περιτροπής από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο για να 
διαφεύγουν τον εντοπισµό από τις αρχές. 
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- Άτοµα που είναι εγγεγραµµένα ως τακτικοί εργαζόµενοι έχοντες όµως και δεύτερη 
επαγγελµατική δραστηριότητα που είναι αδήλωτη (“µαύρη” εργασία)· 

- Άτοµα που έχουν, ηθεληµένα ή όχι, ψευδές επαγγελµατικό καθεστώς· 

- Άτοµα µε τυπική σύµβαση εργασίας στην οποία δεν δηλώνεται µέρος του µισθού· 

- Άτοµα εγγεγραµµένα, που λαµβάνουν κοινωνικές παροχές και που ταυτόχρονα 
εργάζονται για ίδιο λογαριασµό ή για ένα τρίτο µέρος χωρίς να δηλώνουν την 
εργασιακή κατάσταση και τα έσοδα. 

Εµφανίστηκε ένας θύλακας στην αγορά µε επιχειρήσεις να εξειδικεύονται στην 
πώληση πλαστών εγγράφων έτσι ώστε οι πολίτες να λαµβάνουν κοινωνικές παροχές λόγω 
ασθένειας, ατυχήµατος κλπ. Όταν η κοινωνική ασφάλιση ευρίσκεται στο πεδίο δικαιοδοσίας 
της επιθεώρησης εργασίας, τότε η τελευταία επιλαµβάνεται και αυτών των περιπτώσεων, 
όπως παράνοµη χρήση αυξηµένων επιδοµάτων ανεργίας επί ψευδών στοιχείων ως προς το 
συνολικό αριθµό των µελών της οικογένειας, προσοµοίωση προϋποθέσεων για την 
καταβολή παντός τύπου κοινωνικών και άλλων επιδοµάτων. Στην Ισπανία, δηλώνονται 
εικονικές ή ανακριβείς συµβάσεις εργασίας προκειµένου να λαµβάνονται κοινωνικές 
παροχές, µε την επιχείρηση να δηµιουργεί φαινοµενικές σχέσεις απασχόλησης, να δηλώνει 
τον εργαζόµενο στην κοινωνική ασφάλιση, να καταβάλλει εισφορές για βραχεία περίοδο 
και να αναφέρει στη συνέχεια ψευδείς άδειες που καθιστούν τον εργαζόµενο δικαιούχο 
παροχών, και τον εργαζόµενο να πληρώνει ως αντάλλαγµα ένα τίµηµα στον υποτιθέµενο 
εργοδότη.77 Στο Βέλγιο αναφέρθηκε µία άλλη πρακτική, κατά την οποία επιχειρήσεις 
δηλώνουν τους εργαζοµένους τους και αµέσως µετά αναφέρουν ψευδώς ηµέρες εθελούσιας 
απουσίας χωρίς υποχρέωση εισφορών. 

2. Απαντήσεις των κυβερνήσεων απέναντι στην αδήλωτη εργασία	

Η αδήλωτη εργασία έχει σηµατοδοτηθεί ως πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για πλέον από δύο δεκαετίες, µε µεγαλύτερο αντίκτυπο από τότε που δηµοσιεύτηκε 
η Ανακοίνωση COM(98) 219. Έχουν εκδοθεί και άλλα επίσηµα κείµενα επί του θέµατος, 
αναδεικνύοντας τη σηµασία της στην ΕΕ,78 ήτοι το Ψήφισµα 2003/C260/01 του Συµβουλίου 
στο οποίο γίνεται σύσταση στα Κράτη Μέλη να υιοθετήσουν διαρθρωµένα προληπτικά και 
αποτρεπτικά µέτρα για τη µείωση της αδήλωτης εργασίας, στην οποία σύσταση οι 
κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν προβαίνοντας σε ευρύτατη γκάµα στρατηγικών µε στόχο τη 
βελτίωση του εντοπισµού, την πρόληψη και την ενίσχυση των κυρώσεων.79 

Στοχεύοντας στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, οι κυβερνήσεις χρησιµοποίησαν 
µέτρα ώστε να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να εργάζονται νόµιµα, να προβούν οι ήδη 
συµµετέχοντες στην αδήλωτη οικονοµία στη δήλωση των δραστηριοτήτων τους µε 
παράλληλη χρήση πρωτοβουλιών για να αυξηθεί η πληρωµή των φόρων. Ταυτόχρονα, 

                                                        

77 Το 2012, οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν πάνω από 23.000 επιχειρήσεις που είχαν δηµιουργήσει 
πλασµατικές θέσεις εργασίας. 

78 Ψήφισµα A5-0220/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 2000, που 
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 146/102, της 17ης Μαϊου 2001, 
Ψήφισµα του Συµβουλίου 2003/0260/01, Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών COM (2007) 628, της 24ης Οκτωβρίου 2007, και ψήφισµα του Συµβουλίου για τη 
µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε τυπική Απασχόληση (2003/C 260/01).	

79 Eurofound 2013, σ. 9. 
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βελτιώθηκαν τα µέτρα εντοπισµού προάγοντας την ταυτοποίηση των αδικηµάτων και 
αποτρέποντας δυνητικούς παραβάτες από τη διάπραξη παρανοµιών. Συνήθης πρακτική 
στην ΕΕ είναι να εξαντλείται η χρήση των ΜΜΕ στο πλαίσιο προαγωγής ηθικών αρχών ή 
εφιστώντας την προσοχή σε δυνητικούς παραβάτες για τους κινδύνους και τις συνέπειές 
τους αν εντοπιστούν. 

Μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων, κυρίαρχη είναι η επιβολή κυρώσεων (βλ. 
κεφάλαιο 5). Στην πραγµατικότητα, σύµφωνα µε το Eurofound (2013), ενώ οι προσεγγίσεις 
πρόληψης80 θεραπείας81 και προσήλωσης82 παρουσίαζαν αυξητικές τάσεις σε όλες τις 
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και την Ελβετία, η προσέγγιση της αποτροπής 
εξακολουθούσε να είναι η πρώτη προτίµηση το 2010, µε 93 τοις εκατό των χωρών να 
βασίζονται στην επιβολή κυρώσεων.83 Αναφορικά µε τα µέτρα για τη βελτίωση του 
εντοπισµού, 83 τοις εκατό των χωρών ανταλλάσσουν δεδοµένα και 74 τοις εκατό των 
χωρών προέβαινε στην εγγραφή σε µητρώα των εργαζοµένων πριν από την έναρξη εργασίας 
ή την πρώτη ηµέρα εργασίας. Επίσης εφαρµόζονταν η πιστοποίηση των επιχειρήσεων (65 
τοις εκατό), υποχρεωτική ταυτοποίηση εργαζοµένων στο χώρο εργασίας (65 τοις εκατό), 
και επιχειρησιακός συντονισµός µεταξύ των διαφόρων φορέων (61 τοις εκατό). Μία 
ενδιαφέρουσα σηµείωση στην ίδια έκδοση έχει να κάνει µε το ότι µόνο το 45 τοις εκατό των 
εµπλεκοµένων µερών προερχόµενων από χώρες µε εφαρµογή προληπτικών µέτρων, τα 
έκρινε αποτελεσµατικά συγκρινόµενα µε τα µέτρα αποτροπής, γεγονός που καταδεικνύει 
ισχυρή παρουσία συµπεριφορών που είναι υπέρ της χρήσης κατασταλτικών µέτρων για την 
αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, έναντι µέτρων που προάγουν την ένταξη στην τυπική 
απασχόληση. 

Γενικότερα, η αδήλωτη εργασία γίνεται αντιληπτή ως ένα φαινόµενο µε πολύ αρνητικά 
αποτελέσµατα που συγκεντρώνει την προσοχή της πολιτικής στις περισσότερες χώρες όπως 
φαίνεται και από τις περιπτώσεις που ακολουθούν. Στο Βέλγιο, οι επιλογές πολιτικής επί 
του θέµατος ορίζονται από το συµβούλιο υπουργών, ενώ το 2008 θεσπίστηκε ο θεσµός του 
Αναπληρωτή Υπουργού για την καταπολέµηση της απάτης απευθείας υπό τον 
Πρωθυπουργό. Στην Ισπανία υιοθετήθηκε µια εθνική ολοκληρωµένη στρατηγική για την 
πρόληψη και αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής, εργατικής και κοινωνικής ασφαλιστικής 
απάτης το 201084 και αργότερα τον Απρίλιο του 2012.85 Στην Ιταλία υπάρχει ένας ad hoc 
διυπουργικός συντονιστικός µηχανισµός για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. 
Πρωτοβουλίες όπως αυτές ήταν χρήσιµες, καθώς οι χώρες κατέγραψαν θετικά 
αποτελέσµατα ως προς την ανάκτηση εκατοµµυρίων ευρώ. Στη Γαλλία, τον Νοέµβριο του 

                                                        

80 Οι περισσότερες χώρες προέβαιναν σε απλοποίηση των διαδικασιών συµµόρφωσης (87 τοις 
εκατό), καθιστώντας ευκολότερη τη µετάβαση από την ανεργία στην αυτοαπασχόληση (65 τοις 
εκατό), δίδοντας άµεσα φορολογικά κίνητρα (61 τοις εκατό), µεταξύ άλλων. 

81 Μέτρα για την παρακίνηση των αγοραστών να αγοράζουν δηλωµένα αγαθά (π.χ. επιταγές 
υπηρεσιών) ή για την παρακίνηση των προµηθευτών να µεταβούν σε τυπικές λειτουργίες, µέσω 
αµνηστία, µειώσεις ΦΠΑ, σχήµατα σταδιακής µετάβασης στην τυπική οικονοµία, κλπ. 

82 Οι περισσότερες πρωτοβουλίες συνίσταντο σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των 
εργαζοµένων και των εργοδοτών για τους κινδύνους και τα κόστη της αδήλωτης εργασίας (61 τοις 
εκατό), ενηµέρωσης των χρηστών (61 τοις εκατό) ή των εργαζοµένων (57 τοις εκατό) για τα οφέλη 
της δηλωµένης εργασίας. 65 τοις εκατό των χωρών έκαναν χρήση µέτρων για να ενισχυθεί η γνώση 
πάνω στην εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νοµοθεσία. 

83 87 τοις εκατό εξ αυτών διοικητικές έναντι 74 τοις εκατό ποινικές. 

84 www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al.../Plan_int_fraude.pdf. 

85 Knowledge Bank of Good Practices of Eurofound, διαθέσιµο στο: 
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/search.php. 
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2012 ο Πρωθυπουργός προσδιόρισε ένα σχέδιο για την καταπολέµηση της αδήλωτης 
εργασίας για την περίοδο 2013/2015, εστιάζοντας στην καταστολή όλων των 
καταχρηστικών µορφών διασυνοριακής απόσπασης εργαζοµένων, τον έλεγχο στις 
υπεργολαβίες, κυρώσεις επί ψευδούς επαγγελµατικού καθεστώτος και παράνοµη 
απασχόληση παράτυπων αλλοδαπών εργαζοµένων. Το πρόγραµµα στη σύλληψή του 
καλύπτεται µαζικά από την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους, βελτιώνει τους 
ελέγχους κάνοντας πιο επαγγελµατικές τις υπηρεσίες και το συντονισµό από 
διαµερισµατικές επιχειρησιακές επιτροπές κατά της απάτης (CODAF).86 Στη Νορβηγία 
υιοθετήθηκε το 2008 η Κοινή Συµµαχία εναντίον της Μαύρης Οικονοµίας. 

Τις περισσότερες φορές, οι κυβερνήσεις θεωρούν την αδήλωτη εργασία µέσα στο 
ευρύτερο πλαίσιο της πρόνοιας και της φορολογικής απάτης, ορίζοντας ως επί κεφαλής 
φορείς είτε τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, είτε τις υπηρεσίες ελέγχου κοινωνικής ασφάλισης 
και φορολογίας. Η προσέγγιση που υιοθετείται σε κάθε χώρα εξαρτάται εν πολλοίς από τα 
εθνικά συστήµατα νοµοθεσίας και δηµόσιας διοίκησης και τις πολιτικές επιλογές, και κατά 
βάση εστιάζει είτε στην αποτροπή είτε στη δυνατότητα συµµόρφωσης. Με την χρηµατο-
οικονοµική κρίση, όµως, µερικές Ευρωπαϊκές χώρες οδηγούνται κατά προτεραιότητα στην 
ανάκτηση εσόδων και στο δηµοσιονοµικό έλεγχο, αποδίδοντας µεγαλύτερη σηµασία στη 
φορολογική έρευνα παρά στην προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Στην 
Ιρλανδία, για παράδειγµα, οι επί κεφαλής φορείς είναι τα έσοδα και το τµήµα κοινωνικής 
προστασίας. Σε άλλες χώρες, όπως στη Γαλλία, όλοι οι θεσµοί που εµπλέκονται στην 
“παράνοµη” εργασία έχουν την ίδια βαρύτητα, και σε άλλες χώρες, όπως στην Ισπανία, 
αποδίδεται µεγαλύτερος ρόλος στις Επιθεωρήσεις Εργασίας. Ανεξάρτητα από τον ακριβή 
ρόλο και τη βαρύτητα των Επιθεωρήσεων Εργασίας σε κάθε σύστηµα, η επιθεώρηση 
εργασίας θεωρείται κεφαλαιώδης και συµβάλλει τα µάλα στη βιωσιµότητα των 
Ευρωπαϊκών κοινωνικών µοντέλων. Στην Ιταλία, για παράδειγµα, η δράση των υπηρεσιών 
του δηµοσίου που ασχολούνται µε επιθεώρηση εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Πολιτικών, INPS και INAIL) απέφερε ποσά της τάξης του 1.631.703.292 ευρώ 
για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης το 2012.87 

3. Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας μέσω του συστήματος 
επιθεώρησης εργασίας 

3.1. Ο ρόλος των Επιθεωρήσεων Εργασίας 

Αρκετοί θεσµικοί φορείς επιλαµβάνονται των πολλαπλών θεµάτων που σχετίζονται µε 
την αδήλωτη εργασία, κυρίως οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 
µετανάστευσης και φορολογικές αρχές. Αν και οι Επιθεωρήσεις Εργασίας είναι µεταξύ των 
επί κεφαλής φορέων, ορισµένες χώρες έχουν την τάση να εστιάζουν περισσότερο στη 
συµµόρφωση ως προς τη φορολογική νοµοθεσία παρά στην προστασία των δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων. Στην Αυστρία και τη Γερµανία, για παράδειγµα, η λειτουργία της 
εποπτείας της αδήλωτης εργασίας µεταβιβάστηκε στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικονοµικών, το 2002 και το 1991 αντίστοιχα.  

Ακόµα και όταν υπάρχει ευρεία εντολή, όπως συµβαίνει στην Ισπανία όπου η 
Επιθεώρηση Εργασίας έχει την ευθύνη για ένα µέρος της επιτήρησης της συµµόρφωσης µε 
την ασφαλιστική νοµοθεσία, δεν είναι όλες οι εκφάνσεις της άτυπης οικονοµίας στη 

                                                        

86 http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/plan_national_de_lutte_contre_le-
_travail_illegal.pdf. 

87 Εθνικές µελέτες. 
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δικαιοδοσία της επιθεώρησης εργασίας, ήτοι όταν δεν υπάρχει αµοιβή, ή είναι στη 
δικαιοδοσία άλλων φορέων, όπως συνήθως ισχύει στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης.  

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας στην ΕΕ έχουν ποικίλη δικαιοδοσία, αν και υπάρχει µια 
κοινή βάση που καθορίζεται από τη Συνθήκη Αρ. 81 της ΔΟΕ. Η βαρύτητα που έχουν οι 
Επιθεωρήσεις Εργασίας στην κάθε χώρα σε σχέση µε τις παραβιάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, επηρεάζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: η ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα 
ή εξειδικευµένων σωµάτων επιθεώρησης, η κάλυψη και των εργασιακών σχέσεων και 
θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (π.χ. Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Ρουµανία και Ισπανία), ή µία εντολή µε παραδοσιακό 
προσανατολισµό στη νοµοθεσία υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. Κύπρος, Δανία, Γερµανία, 
Νορβηγία, Ηνωµένο Βασίλειο). Άλλα χαρακτηριστικά που συνιστούν σηµαντικές 
παραµέτρους για την κατανόηση των διαφορετικών ρόλων των Επιθεωρήσεων Εργασίας 
εντός ΕΕ είναι, µεταξύ άλλων, η διοικητική διαίρεση της επικράτειας, το νοµικό σύστηµα 
που εφαρµόζεται και αν αυτό βασίζεται στις αρχές του ρωµαϊκού δικαίου ή του common 
law (εθιµικό δίκαιο), οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται, η ύπαρξη 
εναλλακτικών µηχανισµών συµµόρφωσης κ.ά. 

Παρά τις διαφορές, σε κάποιες χώρες όπου η εντολή της Επιθεώρησης Εργασίας έχει 
παραδοσιακό προσανατολισµό στη νοµοθεσία υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, 
συστάθηκαν νέες υπηρεσίες για την αντιµετώπιση των θεµάτων απασχόλησης. Τέτοια ήταν 
η περίπτωση της Ιρλανδίας, µε την ίδρυση της Εθνικής Αρχής για τα Δικαιώµατα στην 
Απασχόληση (NERA) το 2007 για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία 
δικαιωµάτων στην απασχόληση, και αυτό ως απόρροια µιας Συµφωνίας Πλαίσιο 
Κοινωνικής Εταιρικής Σχέσης που υπεγράφη ανάµεσα στην κυβέρνηση και τους 
κοινωνικούς εταίρους.88 Για πρώτη φορά, επιθεωρητές εργασίας ενεπλάκησαν στην επιβολή 
των νοµοθετικών διατάξεων για την απασχόληση.89 Διαδικασίες αναδιάρθρωσης έλαβαν 
χώρα και στην Ολλανδία, όπου ένα νέο σώµα επιθεώρησης (SZW) συστάθηκε για την 
επιτήρηση της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς που διέπουν τις συνθήκες εργασίας, την 
πρόληψη σοβαρών κινδύνων λόγω επικίνδυνων ουσιών, την παράνοµη απασχόληση και 
τους κατώτατους µισθούς, την εφαρµογή των νόµων για την κοινωνική ασφάλιση, και τον 
εντοπισµό απάτης, εκµετάλλευσης και οργανωµένου εγκλήµατος στην αλυσίδα εργασίας 
και εισοδήµατος (εκµετάλλευση εργασίας, εµπορία ανθρώπων και µεγάλης κλίµακας απάτη 
στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης), το τελευταίο υπό τη διεύθυνση της Εισαγγελίας.  

Στην Ελβετία, την 1 Ιανουαρίου 2008, ετέθη σε ισχύ οµοσπονδιακός νόµος για την 
αδήλωτη εργασία, ο οποίος προβλέπει το διορισµό σώµατος επιθεώρησης στο επίπεδο των 
καντονίων µε ενισχυµένες εξουσίες έρευνας. Πάνω απ΄όλα, αυτό το βήµα οδήγησε στην 
οµαδοποίηση των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας και του αρµόδιου φορέα για την 
παρακολούθηση των διακινούµενων εργαζοµένων. Αυτή την εποχή, για παράδειγµα, οι 
επιθεωρητές της Γενεύης διεξάγουν κοινές επιθεωρήσεις για τις συνθήκες εργασίας σε 
τοµείς µε τα υψηλότερα ποσοστά εµφάνισης αδήλωτης εργασίας (υπηρεσίες φύλαξης, 

                                                        

88 Κάποιες άλλες χώρες, εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία, θέσπισαν νέες αρχές. Την 1η Ιανουαρίου 2008, 
ετέθη σε ισχύ ένας Οµοσπονδιακός νόµος για την αδήλωτη εργασία, ο οποίος προβλέπει τον διορισµό 
ενός σώµατος επιθεώρησης σε επίπεδο καντονίων µε ενισχυµένες εξουσίες έρευνας. Πάνω απ'όλα, 
αυτό οδήγησε σε µία οµαδοποίηση των υπηρεσιών επιθεώρησης και του επικεφαλής για την 
παρακολούθηση µετακινούµενων εργαζοµένων φορέα. 

89 Επισηµοποιήθηκε µε το Νοµοσχέδιο για τη Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία του 2008. 
Κατά τη στιγµή της συγγραφής, προγραµµατίζεται στο πλαίσιο µιας νέας νοµοθετικής πράξης, ότι οι 
επιθεωρητές εργασίας θα ονοµάζονται πλέον Αξιωµατικοί Συµµόρφωσης και θα συνεχίσουν να 
ασχολούνται µε τα ζητήµατα της χαµηλότερης καταβολής µισθού από τον κατώτατο εθνικό µισθό, 
αµοιβές, παράνοµες µεθόδους πληρωµής, µειώσεις κατά παράβαση του νόµου, ελλειπή τήρηση 
υποχρεωτικών εγγράφων και µητρώων, και εργασία χωρίς άδειες εργασίας σε ισχύ. 
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ξενοδοχεία και τροφοδοσία κλπ), στις οποίες επιθεωρήσεις λαµβάνουν µέρους όλες οι αρχές 
επιθεώρησης. Πρόσφατα συµφωνήθηκαν και υιοθετήθηκαν νοµοθετικά αυστηρότερες 
ποινές (πρόστιµα, αποκλεισµός από δηµόσιες συµβάσεις και δηµοσίευση των παραβάτιδων 
εταιρειών στο Διαδίκτυο). 

Αναδιάρθρωση φορέων του δηµοσίου έλαβε χώρα και στο Βέλγιο, όπου το 
Οµοσπονδιακό Συµβούλιο για την Καταπολέµηση της Παράνοµης Εργασίας και της Απάτης 
στην Κοινωνική Ασφάλιση, και η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συντονισµού συγχωνεύθηκαν 
στην Υπηρεσία Έρευνας και Πληροφόρησης για την Κοινωνική Ασφάλιση (SIRS) µε στόχο 
την καταπολέµηση µεγάλης κλίµακας απάτης στις παροχές. Και στη Ρουµανία και την 
Πολωνία ενισχύθηκε η εντολή των σωµάτων επιθεώρησης εργασίας, όπου από το 1999 και 
το 2007 αντίστοιχα, ο έλεγχος της νοµιµότητας ως προς την απασχόληση αλλοδαπών 
εργαζοµένων επιτελείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.90 

Δηµιουργήθηκαν επίσης διυπουργικοί φορείς, εθνικές οµάδες καθοδήγησης και 
τριµερείς επιτροπές. Το 1998, συστάθηκε στην Ιταλία Εθνική Επιτροπή για τη Μετάβαση 
στην Τυπική Απασχόληση Μη-Καταγεγραµµένης Εργασίας µε στόχο να ενισχυθεί η γνώση 
στο κοµµάτι της άτυπης οικονοµίας. Η Επιτροπή προτείνει διαδικασίες µετάβασης στην 
τυπική οικονοµία και άλλες πρωτοβουλίες.91 Πιο πρόσφατα, στην ίδια χώρα, ενισχύθηκαν 
οι εξουσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, µε έµφαση στο ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας, αλλά και ο συντονισµός µε τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης για την 
Επιθεώρηση Δραστηριοτήτων.92 Στο Λουξεµβούργο λειτουργεί από το 2000 µία οριζόντια 
Διοικητική Μονάδα για την καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας (CIALIT). Την ίδια 
χρονιά, η Φιλανδία δηµιούργησε µία οµάδα Διεύθυνσης για την καταπολέµηση των 
οικονοµικών εγκληµάτων. 

Σε άλλες χώρες έχουν συσταθεί εξειδικευµένες µονάδες ή οµάδες. Όπως στην Ισπανία, 
στην οποία συστάθηκαν το 2007 ειδικές οµάδες για την άτυπη οικονοµία, που εφοδιάστηκαν 
µε κατευθυντήριες γραµµές επί των οδικών µεταφορών και των αλυσίδων υπεργολαβίας. 
Με σκοπό τη διερεύνηση της απάτης στην κοινωνική ασφάλιση για τους αποσπασµένους 
εργαζοµένους, η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης του Βελγίου 
δηµιούργησε τον θύλακα επιθεωρητών GOTOT. Επιπλέον, συστάθηκαν εξειδικευµένες 
οµάδες για όλα τα διασυνοριακά θέµατα και για τις οδικές µεταφορές93 και ένα δίκτυο 
επιθεωρητών (COVRON) µε εξειδίκευση στις διασυνοριακές δραστηριότητες και τους 
αλλοδαπούς εργοδότες που προβαίνουν στην απόσπαση εργαζοµένων στο Βέλγιο. 
Καταχρήσεις αναφορικά µε τα “titres-service” ("επιταγή υπηρεσιών/εργόσηµο"), οδήγησαν 
το Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης (ONEM) στη δηµιουργία ειδικής οµάδας για την 
ανάλυση και τον εντοπισµό αυτών των πρακτικών. Άλλες οµάδες εξειδικεύονται στην 
εργασία σε λιµένες, τη ναυτιλία και την εµπορία ανθρώπων. Στην Πορτογαλία, µία 
εσωτερική οµάδα δράσης για την αδήλωτη εργασία συστάθηκε το 2010 και αργότερα, µία 
οµάδα εργασίας για τον καθορισµό των παραµέτρων της σχετικής µε αυτό εκστρατείας. Το 
σώµα επιθεώρησης εργασίας στην Πολωνία δηµιούργησε ένα Τµήµα νοµιµότητας εργασίας 
το 2007, και από µία εξειδικευµένη µονάδα σε κάθε περιφερειακή επιθεώρηση. Στη 
Λιθουανία, συστάθηκε µία συντονιστική οµάδα προκειµένου για την ανάλυση των τάσεων 
στην αδήλωτη εργασία, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την έγκριση συγκεκριµένων 
προσεγγίσεων. Στο Ηνωµένο Βασίλειο το JoSets, σε λειτουργία από το 2001, συντόνισε τις 

                                                        

90 Εθνικές µελέτες και σεµινάριο Βρυξελλών. 

91 Τράπεζα γνώσεων Καλών Πρακτικών του Eurofound, διαθέσιµο στο: 
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/search.php. 

92 Νοµοθετικό διάταγµα 124 της 23ης Απριλίου 2004 για τον εξορθολογισµό των λειτουργιών της 
κοινωνικής ασφάλισης και της επιθεώρησης εργασίας. 

93 Εθνική µελέτη. 
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δυνάµεις µεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων (DWP), Εσόδων (HMRC) και 
Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Job Plus προκειµένου να αναλάβουν δράση στον 
κατασκευαστικό τοµέα, στον τοµέα των ταξί και των ταχυµεταφορών, στην τροφοδοσία και 
φιλοξενία. 

Παρά τις διαφορές µεταξύ των συστηµάτων επιθεώρησης εργασίας στην Ευρώπη, το 
διακριτικό τους γνώρισµα ως προς τις άλλες αρχές είναι ότι βασίζονται σε µία κοινή αρχή, 
ήτοι την προαγωγή της συµµόρφωσης µε τους νόµους που προστατεύουν τα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων. Συχνά οι επιθεωρητές εργασίας αποκαθιστούν δικαιώµατα των 
εργαζοµένων ώση προς µισθούς και αποζηµιώσεις. Στην Πορτογαλία, για παράδειγµα, 
προκειµένου να πληρώσει ο παραβάτης το κατώτατο πρόστιµο, θα πρέπει πρώτα να 
αποκατασταθούν τυχόν δικαιώµατα εργαζοµένων σε εκκρεµότητα. Οι πράξεις παράβασης 
αναφέρουν το σύνολο των αξιών που οφείλονται στους εργαζοµένους και είναι άµεσα 
εκτελεστές στα δικαστήρια από την εισαγγελική αρχή, όπου και παραπέµπονται οι 
υποθέσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας, µε βεβαίωση των οφειλόµενων µισθών.94 

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες και προκλήσεις µέχρι να 
πετύχουν αποτελέσµατα στη µάχη εναντίον της αδήλωτης εργασίας. Πολλές φορές 
εργοδότες και εργαζόµενοι δεν είναι πρόθυµοι να συνεργαστούν, οι τελευταίοι επειδή 
φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, ή λόγω του απευθείας κέρδους που έχουν µε τους 
µισθούς “σε φακελάκι” για τους οποίους δεν πληρώνουν φόρους, ή ακόµα και εξαιτίας της 
νοµοθεσίας που τους περιορίζει να ασκήσουν συγκεκριµένο επάγγελµα, όπως έλλειψη 
πιστοποίησης, κατώτατο όριο ηλικίας για απασχόληση, ή παράτυπο καθεστώς στη χώρα 
διαµονής. Ορισµένοι εργαζόµενοι επιλέγουν να είναι αδήλωτοι όταν λαµβάνουν επίδοµα 
ανεργίας ή επίδοµα απουσίας από την εργασία λόγω ασθενείας, ιδιαίτερα αν µπορούν να 
εργαστούν από το σπίτι ή ανεξάρτητα. Οι εργοδότες από την άλλη, θέλουν να µειώσουν τα 
λειτουργικά κόστη και να αποφύγουν την εργατική νοµοθεσία που θέτει περιορισµούς στην 
ευελιξία τους ως διευθύνοντες. Αυτή η αντίσταση και η συνεχής εξαλλαγή των πρακτικών 
απάτης υποχρεώνουν τις Επιθεωρήσεις Εργασίας να βρίσκονται σε διαρκή αναβάθµιση των 
δυνατοτήτων τους, ήτοι σε αυστηρή ανάλυση του περιβάλλοντος που διέπει το 
συγκεκριµένο χώρο. Αυτό εξηγεί τη σπουδαιότητα της συνεργασίας µε παραδοσιακά 
κρίσιµα κοινά, όπως οι κοινωνικοί εταίροι, καθώς και το άνοιγµα συνεργασίας µε πιο 
ασυνήθιστα κρίσιµα κοινά, όπως παρατηρητήρια, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήµια, 
και ΜΚΟ. 

3.2. Εμπειρίες με βάση τον σχεδιασμό της επιθεώρησης εργασίας για την 
αδήλωτη εργασία 

Η αδήλωτη εργασία έχει γίνει προτεραιότητα για πολλές Επιθεωρήσεις Εργασίας και 
αυτό αντικατοπτρίζεται στον ετήσιο προγραµµατισµό τους (Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, 
Λιθουανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουµανία). Κοινό χαρακτηριστικό τους στις χώρες της 
ΕΕ είναι η ένταξη του προγραµµατισµού ως προς την αδήλωτη εργασία ως τακτική 
δραστηριότητα προκειµένου να αναπτυχθούν ενεργές δράσεις. Κατά την επισκόπηση της 
αδήλωτης εργασίας, πολλές Επιθεωρήσεις Εργασίας εστιάζουν κατά προτεραιότητα στους 
κλάδους υψηλού κινδύνου και στην εποχική εργασία.95 Στους κλάδους αυτούς 
συµπεριλαµβάνονται ο κατασκευαστικός, η γεωργία, η καθαριότητα, ο τοµέας λιανικής, η 
φιλοξενία, ο τουρισµός. Επιπρόσθετα, εξετάζονται κατά προτεραιότητα και οι εταιρείες 

                                                        

94 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 

95 Αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, ενέχει διλήµµατα δεοντολογίας για τους επιθεωρητές εργασίας, 
ανάµεσα στο καθήκον τους να αναφέρουν µετανάστες µε παράτυπο καθεστώς παραµονής ή εργασίας 
και στην αποστολή τους να προστατεύουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αφού η ενηµέρωση των 
αρχών µετανάστευσης, υποχρεωτική σύµφωνα µε την ιδιότητά τους ως δηµόσιοι υπάλληλοι, θα έχει 
ως συνέπεια την απέλαση των εργαζοµένων. 
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εύρεσης εργασίας και εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και όλες τις µορφές πρόσληψης 
µε τη χρήση µεσαζόντων. Η χαρτογράφηση του κινδύνου ενισχύεται διαρκώς ως δράση των 
Επιθεωρήσεων, κυρίως δε λόγω των υποχρεωτικών προαπαιτουµένων της κοινοτικής 
Οδηγίας 2009/52/EC αναφορικά µε τις κυρώσεις που προβλέπονται για τους εργοδότες που 
απασχολούν παράνοµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. 

Σε µερικές περιπτώσεις, οι ακριβείς πληροφορίες είναι αυτές που καθορίζουν τις 
προτεραιότητες σε σχέση µε τους κινδύνους της µη συµµόρφωσης. Στο Βέλγιο ο 
Οργανισµός Υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης κατά της Απάτης (OASIS) καταρτίζει 
δείκτες προειδοποίησης που είναι χρήσιµοι για την επιλογή µεµονωµένων στόχων, όπως η 
αύξηση του τζίρου ταυτόχρονα µε τη µείωση του αριθµού των υπαλλήλων, η µείωση του 
καταχωρισµένου προσωπικού ως προς ένα συγκεκριµένο κατώφλι, µεγάλες διαφορές στη 
συνολική µισθοδοσία και τους αριθµούς των εργαζοµένων σε σχέση µε προηγούµενες 
δηλώσεις απασχόλησης.96 Στην Πορτογαλία, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων γίνεται στη 
βάση δεικτών που εξάγονται από το πληροφοριακό σύστηµα, διασταυρούµενοι µε τις 
πληροφορίες από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και τους κοινωνικούς εταίρους, και ως 
εκ τούτου το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2008-2010 αναγνώρισε ότι απαιτείται µεγάλη 
προσοχή στις περιπτώσεις ολικής ή µερικής αδήλωτης εργασίας, παράτυπης χρήσης 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, προσωρινής εργασίας, τοποθέτησης και 
απόσπασης εργαζοµένων σε τοµείς από κατασκευές µέχρι εποχική εργασία στη γεωργία και 
τον τουρισµό. Σύµφωνα µε το πολυετές σχέδιο, το 60 τοις εκατό των 12.000 εγκαταστάσεων 
προς επιθεώρηση στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων θα πρέπει να επιλεγεί µε βάση τον 
κίνδυνο ύπαρξης απάτης στην κοινωνική ασφάλιση. Υλοποιήθηκε µία συντονισµένη 
εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο κάθε 3 µήνες, µε συµµετοχή όλων ή των περισσοτέρων 
επιθεωρητών απασχόλησης. Η παρέµβαση προετοιµάστηκε κεντρικά, αναπτύχθηκαν οι 
κατευθυντήριες γραµµές, παρακολουθήθηκε η εκτέλεση και διασφαλίστηκε η 
συνεκτικότητα ως προς τις προσεγγίσεις, και όπου παρουσιάστηκε ανάγκη για πιο σύνθετη 
ή απαιτητική δράση, υπήρξε κεντρική παρέµβαση από κοινού µε τις οµάδες των 
επιθεωρητών στο πεδίο. 

Η ακρίβεια των στρατηγικών που επιλέγονται εξαρτάται από την πρόσβαση σε 
αξιόπιστες, ολοκληρωµένες και επικαιροποιηµένες πηγές πληροφόρησης για επιχειρήσεις, 
κλάδους, εργαζοµένους, προηγούµενες επισκέψεις επιθεώρησης, επιβολή ποινών και 
παρεµβάσεις από άλλες αρχές. Πολιτικές επιλογές, πανεπιστηµιακές µελέτες, επίσηµα 
στατιστικά στοιχεία και καταγγελίες ενδιαφεροµένων θεωρούνται και αυτά δείκτες επί των 
οποίων µπορεί να βασιστεί µελλοντική δράση.97  

                                                        

96 Εθνική µελέτη. 

97 Μία µαζική επιθεώρηση διενεργήθηκε, για παράδειγµα, το καλοκαίρι του 2010, κατά την οποία 
κινητές µονάδες επιθεωρητών κάλυψαν ολόκληρη την εθνική ακτογραµµή σε µία εβδοµάδα 
ψάχνοντας για αδήλωτους εργαζοµένους σε παραθαλάσσια θέρετρα, εστιατόρια και µπαρ. Η ίδια 
προσέγγιση υιοθετήθηκε και σε άλλους κλάδους όπως κατασκευές και εµπόριο, µε οµάδες των 20 µε 
60 επιθεωρητών να καλύπτουν επιλεγµένες γειτονιές µέσα σε λίγες ώρες, διενεργώντας επισκέψεις 
σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε συνεχή επαφή µέσω κινητών τηλεφώνων µε τους συντονιστές στα 
κεντρικά. Ο κλάδος και η περιοχή προς επιθεώρηση ανακοινώνονταν στους επιθεωρητές κατά τη 
διάρκεια υπηρεσιακής ενηµέρωσης λίγο πριν την παρέµαβαση ώστε να διασφαλίζεται ο 
αιφνιδιασµός. Οι επιθεωρητές εργασίας καλούνταν να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες άµεσα κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης, ζητώντας από τους εργαζοµένους να υπογράψουν έντυπα συνέντευξης 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως στοιχεία στο δικαστήριο. Όχηµα της αστυνοµίας έκανε 
περιπολίες στην περιοχή ώστε να συνδράµει τους επιθεωρητές εργασίας αµέσως σε περίπτωση 
παρεµπόδισης ή άρνησης από πλευράς εργαζοµένου να ταυτοποιηθεί. Αυτές οι πρωτοβουλίες βάσει 
σχεδίου είχαν θετικά αποτελέσµατα. Το 2009, 5.622 σχέσεις απασχόλησης έγιναν τυπικές, 
συγκεντρώθηκαν πάνω από 2.500 εκατοµµύρια ευρώ για την κοινωνική ασφάλιση και τουλάχιστον 
5.500 εκατοµµύρια ευρώ σε πρόστιµα, και πάνω από 15 εκατοµµύρια ευρώ ανακτήθηκαν για τους 
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Η παρουσία των φαινοµένων σε µερικές χώρες οδήγησε τις Επιθεωρήσεις Εργασίας 
στην αναθεώρηση των πολιτικών τους και στον έλεγχο για αδήλωτη εργασία σε όλες τους 
τις επισκέψεις. Στη Ρουµανία, ανεξάρτητα από τον πρωταρχικό σκοπό της επίσκεψης 
ελέγχου, διενεργείται και έλεγχος για εντοπισµό τυχόν αδήλωτης εργασίας. Οι επιθεωρητές 
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία θεωρείται ότι αναφέρουν άµεσα στους συναδέλφους 
τους τυχόν υποψία τους σχετικά µε οποιαδήποτε µορφή παράτυπης απασχόλησης που έχουν 
αντιληφθεί. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να αποφέρει καρπούς, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν 
θα πρέπει να ξεχνά κανείς την επιτήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία, καθώς συνιστά ένα από τα κύρια καθήκοντα της επιθεώρησης εργασίας.98 Θα 
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο στην Ευρώπη99 δείχνουν ότι η οικονοµική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
υγιεινή και ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα.	

Αν και πολλές Επιθεωρήσεις Εργασίας έχουν σε βάθος εµπειρία σχεδιασµού των 
δραστηριοτήτων τους µε βάση την ανάλυση του κινδύνου, η συγκεκριµένη άσκηση στοχεύει 
περισσότερο στην κατηγοριοποίηση των επιπέδων συµµόρφωσης µε την υγιεινή και 
ασφάλεια στην εργασία παρά στις εργασιακές σχέσεις. Στην πραγµατικότητα, στο θέµα της 
αδήλωτης εργασίας, δεν υπάρχουν συγκεκριµένες µεθοδολογίες για τη χαρτογράφηση των 
κινδύνων. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναµονή η συµφωνία για 
εναρµονισµένους δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα αφορούν στα πεδία όπου θα πρέπει 
να εστιάζει την προσοχή του η Επιθεώρηση Εργασίας.  

Η δράση στον τοµέα της επιθεώρησης εργασίας δυσχεραίνεται ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για τοµείς όπου η σχέση απασχόλησης είτε είναι δύσκολο να εντοπισθεί (οικιακή 
εργασία) είτε απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες προκειµένου να χαρακτηριστεί η σύµβαση 
εργασίας ως τέτοια έναντι αστικών συµβάσεων (επαγγέλµατα όπου η εξάρτηση από 
εργοδότη είναι λιγότερο προφανής και χρειάζεται ακριβής χρήση τεχνικών έρευνας: γιατροί, 
δικηγόροι, λογιστές, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφοι…).100 Αναφορικά µε την τελευταία 
περίπτωση, τα κύρια εργαλεία που χρησιµοποιούν οι επιθεωρητές, είναι λίστες δεικτών που 
τους παρέχονται από τη νοµοθεσία ή κριτήρια της κεντρικής αρχής που βοηθούν στο να 
χαρακτηριστεί η αληθής φύση των γεγονότων.101 

3.3. Στρατηγικές και μέθοδοι της επιθεώρησης εργασίας για την αδήλωτη 
εργασία 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Σύµβασης Αριθ. 81, η επιθεώρηση εργασίας έχει διττή 
φύση. Αφενός, επιτηρεί την εφαρµογή των νοµικών διατάξεων102 (ακόµα και πριν από τυχόν 

                                                        
εργαζοµένους ως οφειλόµενες πληρωµές (µισθοί χαµηλότεροι του ορίου του κατώτατου µισθού 
σύµφωνα µε συλλογικές συµβάσεις, απλήρωτες άδειες, υπερωριακή εργασία κλπ.). 

98 Εθνική µελέτη. 

99 Επισκόπηση των αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίων µε θέµα επαγγελµατικές ασθένειες στην ΕΕ 
και το συνολικό ποσοστό επίπτωσης των επαγγελαµτικών ατυχηµάτων στις χώρες της ΕΕ. Επιτροπή 
Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας. Εσωτερικό έγγραφο για την 56η συνάντηση στις 28 Μαϊου 2009 
στην Πράγα, Δηµοκρατία της Τσεχίας. 

100 Εθνικές µελέτες. 

101 Βλ. Bignami, R., Casale, G., Fasani, M. (2013), ό.π. 

102 Η επίσκεψη στο χώρο εργασίας αποτελεί µοναδική ευκαιρία για την επιτήρηση της συµµόρφωσης 
ως προς πολλές διαφορετικές πτυχές της νοµοθεσίας, και για την άµεση βελτίωση των ερασιακών 
σχέσεων. 
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επίσηµη και πρακτική επιθεώρηση103). Αφετέρου, επιτελεί λειτουργία πρόληψης, 
παρέχοντας πληροφόρηση και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Αυτός ο πολλαπλός ρόλος καθιστά 
την Επιθεώρηση Εργασίας θεσµό κλειδί για την αντιµετώπιση των πολλών προκλήσεων της 
αδήλωτης εργασίας. Καθώς οι πόροι είναι περιορισµένοι, πρέπει να βρεθούν καινοτόµες 
προσεγγίσεις, ιδιαίτερα βελτιώνοντας τις δυνατότητες εντοπισµού, χρησιµοποιώντας 
συµπληρωµατικές δυνάµεις µε άλλες αρχές και βασιζόµενοι στην εµπειρογνωµοσύνη και 
επιτόπια γνώση των κοινωνικών εταίρων. Σε µία ανάλυσή του το Eurofound κατέληξε ότι 
οι Επιθεωρήσεις Εργασίας στην ΕΕ εξακολουθούν να εφαρµόζουν κυρίως την αποτροπή 
στο πεδίο της αδήλωτης εργασίας, αν και καταβάλλονται συχνά προσπάθειες σε επίπεδο 
πρόληψης και εφαρµογής µέτρων για τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε τυπική 
απασχόληση.104 Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Κατεύθυνση 
Απασχόληση Αρ. 9 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησε κάποια επίδραση ως προς τις 
επιλογές των χωρών, κάνοντας σύσταση για µια ευρεία προσέγγιση που να 
συµπεριλαµβάνει προληπτικά µέτρα.105  

Στο πεδίο της προληπτικής δράσης, οι πλέον συνήθεις επιλογές για τις Επιθεωρήσεις 
Εργασίας είναι οι εκστρατείες πληροφόρησης, οι ανοιχτές τηλεφωνικές γραµµές και τα 
τηλεφωνικά κέντρα που ενηµερώνουν περί νοµικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων. Η εφαρµογή του νόµου βασίζεται κυρίως σε επιβολή κυρώσεων διοικητικού 
ή ποινικού χαρακτήρα και αυξανόµενα σε ποινές που επιφέρουν αρνητική δηµοσιότητα για 
τις επιχειρήσεις εκείνες που κάνουν χρήση αδήλωτης εργασίας, σε περιορισµό υποβολής 
αίτησης για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς και αποκλεισµό από οικονοµικά οφέλη.  

Οι στρατηγικές αναπτύσσονται είτε ανά τοµέα καλύπτοντας όλες τις µορφές αδήλωτης 
εργασίας (π.χ. κατασκευές, λιανική), είτε εστιάζοντας σε ειδικές εκφάνσεις (π.χ. ψευδο-
αυτοαπασχόληση), είτε σε συγκεκριµένα φαινόµενα σε κλάδους (π.χ. εικονική πρακτική 
άσκηση στα ΜΜΕ), ή αντιµετώπιση συγκεκριµένων οικονοµικών οµάδων (π.χ. 
υπεργολαβίες για συγκεκριµένη πολυεθνική), ή σαφώς περιγεγραµµένες περιοχές και τοµείς 
(π.χ. άτυπη απασχόληση σε µικρά εργοτάξια σε µία περιφέρεια).  

Οι προσεγγίσεις ανά κλάδο είναι οι πλέον συνήθεις. Η Ιταλία, για παράδειγµα, 
καθόρισε συγκεκριµένη στρατηγική για τον κλάδο της γεωργίας και των κατασκευών 
στοχεύοντας τέσσερις περιοχές (Καλαβρία, Καµπανία, Απουλία και Σικελία). Συστάθηκαν 
οµάδες µε 550 επιθεωρητές εργασίας από τα σώµατα INPS, INAIL και Carabinieri. 10.000 
γεωργικές επιχειρήσεις και 10.000 εργοτάξια οικοδοµής επιλέχτηκαν για έλεγχο από τον 
Μάρτιο µέχρι τον Δεκέµβριο του 2010. Το αποτέλεσµα ήταν να εντοπιστούν πάνω από 
20.300 παράτυποι εργαζόµενοι εκ των οποίων 9.150 ήταν αδήλωτοι. Ταυτόχρονα, 
κατέγραψαν στις εταιρείες που επιθεωρήθηκαν πάνω από 10.000 παραβιάσεις στα πρότυπα 
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.106  

                                                        

103 Βλ. παράγραφο 2 της Σύστασης Επιθεώρησης Εργασίας, 1947 (Αριθ. 81), όπου τα Κράτη µέλη 
καλούνται να προβούν σε ρυθµίσεις για την επανεξέταση των σχεδίων για τις νέες επιχειρήσεις ή τις 
νέες διαδικασίες παραγωγής, και άρθρο 17 της Σύµβασης (Αριθ. 129) για την Επιθεώρηση Εργασίας 
(Γεωργία) του 1969, στην οποία εξειδικεύεται η προληπτική παρακολούθηση νέας εγκατάστασης, 
νέων υλικών ή ουσιών και νέων µεθόδων χειρισµού ή µεταποίησης προϊόντων.  

104 Eurofound (2008), Measures to Tackle Undeclared Work in the European Union, διαθέσιµο στο: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdoc/2009/25/en/1/EF0925EN.pdf. 

105 Κατευθυντήρια Γραµµή Απασχόληση Αριθ. 9 για την Αδήλωτη Εργασία,  όπως υιοθετήθηκε 
στις 22 Ιουλίου 2003. Διαθέσιµο στο:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/do?uri=OJ:C:2003:260:0001:0003:EN:PDF. 

106 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 
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Οι ολοκληρωµένες προσεγγίσεις χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο. Για 
παράδειγµα, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας αρµόδιες για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 
έχουν αρχίσει να εντάσσουν στη δράση τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, θεωρώντας ότι 
µορφές απασχόλησης και άτυπη απασχόληση στο χώρο εργασίας σχετίζονται µε την εντολή 
τους (π.χ. Γερµανία). Επίσης, εξετάζεται η πιθανότητα συνύπαρξης της µη συµµόρφωσης 
σε υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία µε την παραβίαση της εργασιακής νοµοθεσίας και 
αντίστροφα. Αυτό αντικατοπτρίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας µεταξύ 
Επιθεωρήσεων ή διαφορετικών περιοχών στην ίδια υπηρεσία, για να υπάρχει µεγαλύτερη 
αποδοτικότητα και βελτιωµένα αποτελέσµατα. Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας έχοντας 
συνειδητοποιήσει την ανάγκη να προσεγγίσουν την αδήλωτη εργασία µέσα από ένα 
διεπιστηµονικό πρίσµα, οδηγούνται στον προσδιορισµό των καθηκόντων της θέσης 
εργασίας του επιθεωρητή εργασίας µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωµατώνονται ικανότητες 
στα οικονοµικά, λογιστική, και τεχνολογίες της πληροφορίας, επιπλέον των νοµικών 
γνώσεων (π.χ. Γαλλία, Πορτογαλία). 

Η προβολή αποτελεί σηµαντικό αποτρεπτικό παράγοντα. Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας 
χρησιµοποιούν τακτικά τα ΜΜΕ ως δίαυλο πληροφόρησης για τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη νοµοθεσία και ως εργαλείο marketing για την αποκάλυψη 
αποτελεσµάτων µετά από δράσεις επιθεώρησης, όπως ο αριθµός και το ποσό στο οποίο 
ανήλθαν οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν µετά από εκστρατεία επιθεώρησης.107 Παρεµβάσεις 
σε έναν τοµέα ανακοινώνονται από τις εφηµερίδες, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη 
δυνατότητα αυτορύθµισης στις συνθήκες εργασίας σύµφωνα µε νοµικές παραµέτρους, πριν 
από τις επισκέψεις (Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία). Η χρήση των ΜΜΕ γίνεται και 
για σκοπούς δυσφήµισης όταν µετά από δικαστική καταδίκη η Επιθεώρηση Εργασίας 
δηµόσια αποκαλύπτει κακές πρακτικές των παραβάτιδων επιχειρήσεων. 

Η επίσκεψη επιθεώρησης είναι µία κρίσιµη στιγµή για τη συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων για την αδήλωτη εργασία. Η επιτυχία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον ακριβή 
σχεδιασµό και την εφαρµογή συνεργειών σε θεσµικό επίπεδο. Βάσεις δεδοµένων, µητρώα, 
αρχεία, πληροφορίες για την επιχείρηση διαθέσιµες στο διαδίκτυο είναι πηγές που 
χρησιµοποιούν οι επιθεωρητές εργασίας για να αποκτήσουν γνώση της επιχείρησης και του 
κλάδου πριν από την παρέµβαση.  Υπάρχουν προκλήσεις για τους επιθεωρητές κατά τη 
στιγµή αυτή, όπως η ανάγκη να εντοπίσουν τα σηµεία κρυφών χώρων εργασίας, να 
εντοπίσουν ποιος είναι ο επί κεφαλής των επιχειρήσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης, όπως η πρόκληση να καταστεί δυνατός ο εντοπισµός όλων των εργαζοµένων σε 
εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα αν αυτές είναι διάσπαρτες ή δεν έχουν σαφή φυσικά όρια, όπως 
συµβαίνει µε εργοτάξια και γεωργικές εκµεταλλεύσεις (συχνά έχει αναφερθεί ότι οι 
εργαζόµενοι κρύβονται ή δραπετεύουν από τον χώρο εργασίας) ή να καθοριστεί η ευθύνη 
απέναντι στο νόµο σε αλυσίδες υπεργολαβίας.  

Περαιτέρω προβλήµατα ανακύπτουν κατά την αποκατάσταση άτυπων περιπτώσεων 
και εργαζοµένων των οποίων τα δικαιώµατα έχουν καταπατηθεί, χωρίς να διακινδυνεύσει η 
θέση εργασίας του ατόµου ή η επιβίωση της επιχείρησης. Η φαινοµενικά ανεξάρτητη 
εργασία µπορεί και αυτή να είναι δοκιµασία για την αποτελεσµατικότητα του επιθεωρητή 
εργασίας, δεδοµένης της δυσκολίας στη συλλογή ενδείξεων που να καταδεικνύουν την 
ύπαρξη σχέσης απασχόλησης, ιδιαίτερα αν αυτές δεν ορίζονται αδιαµφισβήτητα από το 
νόµο. Επαγγέλµατα λιγότερο ορατά, όπως η τηλε-εργασία, η εργασία κατ’οίκον ή η οικιακή 
εργασία, παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση 
περιπτώσεων και την πρόσβαση σε χώρους εργασίας. 

Η πλέον συνήθης µορφή επίσκεψης ελέγχου από επιθεωρητές εργασίας για να 
εντοπίσουν αδήλωτη εργασία είναι η απροειδοποίητη, και συνήθως πρόκειται για 

                                                        

107 Βλ. παράδειγµα στο http://www.telebruxelles.net/portail/info/info-regionale/23114-manfestation-
contre-la-fraude-sociale.  
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αιφνιδιαστικούς ελέγχους, όπου οι επιθεωρητές πηγαίνουν στο χώρο της επιχείρησης, 
ζητούν έγγραφα ταυτοποίησης και κάνουν ερωτήσεις στους εργαζοµένους, διασταυρώνουν 
τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων µε τα µητρώα της επιχείρησης, τις εγγραφές στην 
κοινωνική ασφάλιση και άλλα έγγραφα.108 Συχνά, υπάρχει η συνδροµή αστυνοµικών 
δυνάµεων για την ταυτοποίηση των εργαζοµένων ή για να ασφαλιστεί ο χώρος ώστε να 
αποφευχθεί διαφυγή των εργαζοµένων από το εργοτάξιο κατά τη διενέργεια της 
επιθεώρησης. Αυτή η “µυικού όγκου” προσέγγιση γενικά τείνει προς την επιβολή 
προστίµων και ανάκτηση ασφαλιστικών εισφορών, και χρησιµοποιείται σε τοµείς υψηλού 
κινδύνου ή εκεί όπου άλλες προσεγγίσεις έχουν ήδη αποβεί ατελέσφορες, ή εκεί όπου 
υπάρχει ενηµέρωση για χρήση άτυπης απασχόλησης σε µεγάλη κλίµακα. Επί αυτών των 
περιπτώσεων, οργανώνονται ολοκληρωµένες επισκέψεις ελέγχου µε µεικτά κλιµάκια 
παρέµβασης, σε συνεργασία µε άλλες αρχές και µε τη στήριξη της αστυνοµίας. 

Η ίδια η φύση πολλών κλάδων (γεωργία, εµπόριο, φιλοξενία, διασκέδαση, τουρισµός, 
ιδιωτική ασφάλεια κλπ) απαιτεί τη διενέργεια επισκέψεων ελέγχου εκτός τακτικού ωραρίου 
εργασίας, τη νύχτα ή σε ηµέρες αργίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης στην Ισπανία, για παράδειγµα, αύξησε τον αριθµό των νυχτερινών επισκέψεων 
κατά 63 τοις εκατό και των επισκέψεων το σαββατοκύριακο κατά 234 τοις εκατό για την 
περίοδο 2007-2009. Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθεί ο αριθµός των αδήλωτων εργαζοµένων 
από 34.784 το 2007 σε 48.762 το 2009, και να αυξηθούν τα έσοδα από ασφαλιστικές 
εισφορές κατά 10 τοις εκατό περίπου.  

Πέρα από την ταυτοποίηση των εργαζοµένων, τη συνέντευξη και τη διασταύρωση των 
όσων δηλώνουν µε το περιεχόµενο των εγγράφων, µία ακόµα µέθοδος που χρησιµοποιείται 
είναι να παρατηρούνται οι συνθήκες εργασίας µε ανάλυση των λειτουργιών και καθηκόντων 
σε ατοµικό επίπεδο προκειµένου να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η επαγγελµατική 
απασχόληση του εργαζοµένου, ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να διαπιστωθεί αν υφίσταται 
σχέση απασχόλησης. Οι εκτεταµένες συνεντεύξεις µε εργοδότες και εκπροσώπους τους, 
µερικές φορές δικηγόρους ή λογιστές, για τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά τη φύση 
των συµβάσεων (π.χ. ψευδο-αυτοαπασχόληση) είναι σηµάδι µη καταβολής του κατώτατου 
µισθού, της άδειας µετ’αποδοχών και άλλων παροχών, και ταυτοποιούν το προφίλ του 
εργοδότη σε εκτεταµένες αλυσίδες υπεργολαβίας. Οι συνεντεύξεις συχνά γίνονται στους 
χώρους της επιθεώρησης εργασίας ώστε να αποφεύγεται η παρέµβαση και να δηµιουργείται 
ουδέτερο περιβάλλον. Γίνεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία επί τόπου ή 
τηλεφορτώνονται για περαιτέρω ανάλυση.  

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας στην επίσκεψη επιθεώρησης 
είναι αποφασιστικής σηµασίας για τον εντοπισµό αδήλωτων εργαζοµένων. Αν οι 
επιθεωρητές δεν µπορούν να έχουν γρήγορα πρόσβαση στα κτίρια, τότε διακινδυνεύεται η 
επιτυχία της επιχείρησης. Εντούτοις, αναφέρεται ότι η πρόσβαση σε κτίρια µε βιοµετρική 
πιστοποίηση µπορεί να αποτελέσει µία σύγχρονη και διακριτική µέθοδο παρεµπόδισης της 
επίσκεψης επιθεώρησης εργασίας ή τουλάχιστον µία πρόκληση που καλούνται να 
υπερκεράσουν πολλοί επιθεωρητές. Στην πραγµατικότητα, πολλές επιχειρήσεις 
χρησιµοποιούν εξελιγµένους ελέγχους πρόσβασης στα κτίριά τους, µέσω συµβατότητας 
δακτυλικών αποτυπωµάτων, ελέγχου της ίριδας κλπ, για λόγους ελέγχου συστηµατικής 
απουσίας από την εργασία ή για λόγους ασφαλείας. Η ελευθερία εισόδου για τους 
επιθεωρητές εργασίας περιορίζεται από αυτές τις νόµιµες επιλογές διοίκησης, ειδικά όταν 

                                                        

108 Τα πλέον συνήθη έγγραφα που ελέγχουν οι επιθεωρητές εργασίας είναι οι συµβάσεις εργασίας, τα 
µητρώα προσωπικού, οι εσωτερικοί κανονισµοί, οι άδειες υπηκόοων τρίτων χωρών, αρχεία ωρών 
εργασίας και υπερωριακής εργασίας, εκκαθαριστικά αποδοχών, πληρωµές στην κοινωνική 
ασφάλιση, και άδειες (π.χ. εταιρείες προσωρινής απασχόλησης). Επίσης, ελέγχονται έγγραφα 
φορολογίας και εµπορικές συµβάσεις ώστε να συγκριθεί για παράδειγµα, το δηλωµένο εργατικό 
δυναµικό µε τον όγκο των παραδόσεων σε πελάτες, να εντοπισθούν οι υπεργολάβοι που τοποθετούν 
εργαζοµένους στο όριο των όσων απαιτεί η νοµοθεσία, να εντοπισθεί η ψευδοαυτο-απασχόληση, ή 
η ακριβής ταυτότητα του ιδιοκτήτη και οι σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις. 
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πρόκειται για αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Αναφέρεται ότι ο χρόνος που έχει περάσει µέχρι 
να εισέλθει στο κτίριο ο επιθεωρητής, επιτρέπει στους εργοδότες µε πληµµελή συµµόρφωση 
να κρύψουν ή να αποµακρύνουν αδήλωτους εργαζοµένους χρησιµοποιώντας άλλες εξόδους, 
όπως τα γκαράζ. Απαιτούνται ειδικές προσπάθειες σε αυτές τις περιπτώσεις από τα σώµατα 
επιθεώρησης εργασίας για τη συλλογή των όποιων στοιχείων, ειδικά κατά τον σχεδιασµό 
της επίσκεψης.  

Καινοτόµες προσεγγίσεις έχουν φέρει επιτυχίες. Στη Σουηδία, το κατασκευαστικό 
έργο ID06 απεδείχθη αποτελεσµατικό µέτρο ελέγχου κατά της αδήλωτης εργασίας, 
απαιτώντας από όλους τους εργαζοµένους σε εργοτάξια να εγγράφονται και να φέρουν 
κατάλληλα δελτία ταυτότητας. Παρόµοια µέτρα εισήγαγε και η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, 
η Νορβηγία και η Πορτογαλία. Στην Ιταλία, οι ταυτότητες χρησιµοποιούνται στα εργοτάξια 
από το 2006, αν και εργοδότες µε κάτω των δέκα εργαζοµένους δεν έχουν την υποχρέωση 
να εκδίδουν τέτοια δελτία, αφού τηρούν καθηµερινό αρχείο. Επίσης στη Σουηδία, τον 
Ιανουάριο του 2007, ψηφίστηκε νοµοθεσία που υποχρεώνει σε εγγραφή του προσωπικού 
για τους εργαζόµενους σε εστιατόρια και κοµµωτήρια. Οι εθνικές φορολογικές αρχές 
υπολόγισαν ότι περίπου 4.200 εργαζόµενοι εντάχθηκαν σε τυπικό καθεστώς απασχόλησης 
ως απόρροια αυτού του µέτρου. Άλλες καινοτόµοι µέθοδοι για τον εντοπισµό αδήλωτης 
εργασίας συµπεριλαµβάνουν τη σύγκριση διαφορετικών µειοδοτικών προσφορών για 
δηµόσιους διαγωνισµούς. Όταν µία προσφορά είναι σηµαντικά χαµηλότερη από άλλες 
ανταγωνιστικές προσφορές, αυτό θεωρείται δείκτης κινδύνου ότι ο εργοδότης δεν πληρώνει 
ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες εισφορές, ως εκ τούτου του δίνεται η δυνατότητα να 
προσφέρει υπηρεσίες σε τιµές χαµηλότερες από τις τιµές της αγοράς. Αυτή η προσέγγιση 
χρησιµοποιείται για παράδειγµα στην Εσθονία και την Πορτογαλία.109 

Εκτίµηση αδήλωτης εργασίας σε φυτείες 110	

Στην Ισπανία χρησιµοποιείται µία τεχνική για την αποκάλυψη αδήλωτης εποχικής εργασίας την περίοδο της 
συγκοµιδής σε πορτοκαλεώνες και αµπέλια.	

Οι επιθεωρητές εργασίας συλλέγουν πληροφορίες για το µέγεθος της εκµετάλλευσης συµβουλευόµενοι τα 
κτηµατολόγια, καθώς και για τα επίπεδα παραγωγής από τη συγκοµιδή. Στη συνέχεια κάνουν εκτίµηση για 
τον αριθµό των εργαζοµένων και των ηµερών εργασίας που χρειάζονται για να επιτευχθούν αυτά τα επίπεδα 
παραγωγής. Αν ο αριθµός των καταχωρισµένων εργαζοµένων στη βάση δεδοµένων κοινωνικής ασφάλισης 
δεν αντιστοιχεί µε τον υπολογισµό, οι εργοδότες κλητεύονται για να εξηγήσουν το λόγο της αναντιστοιχίας. 
Αν δεν ανταποκριθούν ή δεν πείσουν, διενεργούνται επισκέψεις στη φυτεία για να ελεγχθούν και να 
ταυτοποιηθούν αδήλωτοι εργαζόµενοι και επιβάλλονται αυστηρές ποινές στην περίπτωση που εντοπιστούν.	

Καθώς τα κτήµατα βρίσκονται σε αποµονωµένες περιοχές, οι επισκέψεις προετοιµάζονται µε τη βοήθεια των 
χαρτών της Google. 

Η µέθοδος έφερε καλά αποτελέσµατα, µε αύξηση καταγραφής εργαζοµένων στο σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης 217 τοις εκατό το 2009 στις περιοχές και τον τοµέα.	

Προβλήµατα δηµιουργούνται για τους επιθεωρητές εργασίας και κατά την πρόσβαση 
σε ηλεκτρονικά αρχεία µε πληροφορίες για τους εργαζοµένους, τους µισθούς και τα ωράρια 
εργασίας. Υπάρχει µια πρακτική επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν λογισµικό που επιτρέπει 
την άµεση τροποποίηση αρχείων οποτεδήποτε και µόνο όταν τους ζητούνται αποδεικτικά 
στοιχεία από τους επιθεωρητές εργασίας. Καθώς οι επιθεωρητές δεν είναι πάντα 
εκπαιδευµένοι στο πως να εντοπίζουν αυτές τις τεχνικές απάτης, πως να έχουν πρόσβαση ή 
ακόµα να αναλύουν ηλεκτρονικά δεδοµένα, η έρευνα µπορεί να καταστεί δύσκολη και 
ανακριβής. Για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα, οι επιθεωρητές του Βελγίου έχουν τη 

                                                        

109 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

110 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 
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δυνατότητα να σφραγίσουν υπολογιστές όταν αυτό απαιτείται για την έρευνα ή τη συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων.111  

Η οικιακή εργασία είναι ένας τοµέας όπου αναφέρονται σοβαρές δυσκολίες, λόγω 
περιορισµού πρόσβασης των επιθεωρητών εργασίας σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Σε µεγάλο 
αριθµό χωρών της ΕΕ, σε ευθυγράµµιση µε την υποχρέωση του σεβασµού στην 
ιδιωτικότητα σύµφωνα µε το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα,112 η πρόσβαση στην ιδιωτική κατοικία εξαρτάται από τη συγκατάθεση του 
κυρίου του νοικοκυριού ή κατόπιν δικαστικής άδειας. Καθότι οι επισκέψεις ελέγχου για 
αδήλωτη εργασία εξαρτώνται κατά πολύ στον παράγοντα αιφνιδιασµού, πολλές 
Επιθεωρήσεις τείνουν να θεωρούν την παρέµβασή τους στον εν λόγω τοµέα χωρίς 
ουσιαστικά αποτελέσµατα και διαπιστώνουν µια συνολική έλλειψη αποτελεσµατικότητας. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε τον µειωµένο αριθµό καταγγελιών113  µπορεί να ρίξει φως στο γιατί 
υπάρχει µικρή κάλυψη στον εν λόγω τοµέα. Στην Ιρλανδία, η Εθνική Αρχή για τα 
Δικαιώµατα στην Απασχόληση (NERA) ανέπτυξε ένα πιλοτικό σχέδιο όπου οι εργοδότες 
κλητεύονται ταχυδροµικά ώστε να επιτρέψουν στον επιθεωρητή εργασίας την πρόσβαση 
στο νοικοκυριό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Σε περίπτωση άρνησης, ο εργοδότης 
πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να γίνει η συνάντηση σε άλλο χώρο. Η συγκεκριµένη 
µέθοδος είχε καλά αποτελέσµατα αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται ως προς τη 
χαρτογράφηση πιθανών χώρων εντοπισµού αδήλωτων οικιακών εργαζοµένων.  

Ένα πρόβληµα σε πολλές χώρες είναι η βία κατά των επιθεωρητών όταν διενεργούνται 
επισκέψεις σε τοµείς υψηλού κινδύνου και αφορούν παράνοµες επιχειρήσεις, και όχι µόνο. 
Οι πλέον σοβαρές περιπτώσεις αναφέρθηκαν στη Γαλλία, όπου δύο επιθεωρητές εργασίας 
σκοτώθηκαν σε µία φάρµα του Dordogne, αλλά κυρίως παρατηρούνται συχνά λεκτικές 
απειλές. Για το λόγο αυτό, σε χώρες όπως η Πολωνία και η Πορτογαλία οι έλεγχοι 
διενεργούνται πάντα από δύο επιθεωρητές114 ή οι επιθεωρητές έχουν κινητά τηλέφωνα. 
Είναι σύνηθες να συνοδεύονται από αστυνοµικούς όταν αναµένεται παρενόχληση.115 

                                                        

111 Άρθρο 35 του Ποινικού Εργατικού Κώδικα. 

112 Το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου προβλέπει τα ακόλουθα: 
“(1) κάθε άνθρωπος απολαµβάνει το δικαίωµα του σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής του 
ζωής, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. (2) οιαδήποτε επέµβαση δηµόσιας αρχής κατά 
την άσκηση του δικιαώµατος αυτού επιτρέπεται µόνο εφόσον είναι σύµφωνη µε το νόµο και αναγκαία 
σε δηµοκρατική κοινωνία για την προστασία σηµαντικών συµφερόντων εθνικής ασφάλειας, 
δηµόσιας ασφάλειας ή οικονοµικής ευηµερίας της χώρας, για την πρόληψη της διασάλευσης της 
τάξης ή εγκληµατικών πράξεων ή για την προστασία της υγείας ή των χρηστών ηθών, ή για την 
προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων.” 

113 Στη Λετονία, για παράδειγµα, υποβλήθηκαν µόνο 2 καταγγελίες από οικιακούς εργαζοµένους το 
2011, ενώ στην Πορτογαλία κάτω από 20 και καµία στην Ισπανία.  

114 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 

115 Μετά από τη σύσταση µιας οµάδας εργασίας το 2005, η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών 
Εργασίας απέστειλε ένα ερωτηµατολόγιο στα Κράτη Μέλη ώστε να συµπληρωθεί µε πληροφορίες 
για περιστατικά βίας κατά επιθεωρητών. Μεταξύ 25 απαντήσεων, µόνο 2 χώρες δήλωσαν ότι δεν είχε 
παρατηρηθεί βία την επικράτειά τους. Οι πράξεις που αναφέρθηκαν αφορούσαν κυρίως παρεµπόδιση 
της επίσκεψης επιθεώρησης και λεκτική βία. Δεν επισηµάνθηκε σχετική διαφορά µεταξύ Βόρειας και 
Νότιας Ευρώπης ούτε µεταξύ νεότερων και παλαιότερων Κρατών Μελών, ενώ τα περιστατικά βίας 
αφορούσν κυρίως σε πολυ µικρές εταιρείες και σε κλάδους όπως κατασκευές, φιλοξενία, και γεωργία. 
Η ίδια Επιτροπή επεξεργάστηκε έναν οδηγό καλής πρακτικής σε σχέση µε την αξιολόγηση, πρόληψη 
και αντιµετώπιση βίαιων συµπεριφορών.  
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Εµπειρίες από άλλα συστήµατα επιθεώρησης θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στην 
επιθεώρηση εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσµατικότητά της. Σε µία τέτοια 
περίπτωση, διοργανώθηκε στην Εσθονία το 2008 µία πρωτοβουλία όπου οι φορολογικές και 
τελωνειακές αρχές ειδοποίησαν 1.000 επιχειρήσεις που κατέβαλαν µισθούς κάτω των 
κλαδικών να δικαιολογήσουν τη διαφορά. Ως αποτέλεσµα, 46 τοις εκατό των εταιρειών που 
τους είχε γίνει γνωστοποίηση προσάρµοσαν τους µισθούς και αύξησαν τα ποσά που 
δήλωναν. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία ήταν αποτελεσµατική για τον έλεγχο της µερικής 
δήλωσης αποδοχών.116 

3.4. Εργαλεία και τεχνική υποστήριξη για τους επιθεωρητές εργασίας 

Το πρώτο και βέλτιστο εργαλείο στη διάθεση των επιθεωρητών εργασίας για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, είναι ο νόµος. Η κοινοτική 
νοµοθεσία παρέχει χρήσιµους κανόνες για τον έλεγχο της νοµιµότητας των εργασιακών 
σχέσεων, όπως η υποχρέωση για τον εργοδότη να ενηµερώνει τον εργαζόµενο για τους 
εφαρµοστέους όρους στη σύµβασή του όπως ορίζεται στην Οδηγία Αρ. 91/533/EEC του 
Συµβουλίου. 

Ορισµένες νοµοθετικές διατάξεις µπορούν όντως να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας, του ψευδώς ανεξάρτητου καθεστώτος, όπως νοµικά τεκµήρια που 
εδραιώνουν την ύπαρξη σχέσης απασχόλησης117 όπως προβλέπεται στη Σύσταση της ΔΟΕ 
2006 (Αρ. 198). Σε χώρες όπως η Πορτογαλία υπάρχει νοµικό τεκµήριο περί ύπαρξης 
σύµβασης απασχόλησης όταν είναι επαληθεύσιµοι δύο ή περισσότεροι δείκτες εντοπισµένοι 
στη νοµοθεσία.118 Στην Ισπανία, τα επίπεδα υπεργολαβίας περιορίστηκαν στον κλάδο των 
κατασκευών και ορίστηκαν οι έννοιες του εργολήπτη/εργολάβου, υπεργολάβου και 
ανεξάρτητου εργαζοµένου, διευκολύνοντας έτσι την επιτήρηση της συµµόρφωσης και την 
επιβολή του νόµου.119  

Σχεδιάστηκαν τεχνικά εργαλεία για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, 
συµπεριλαµβάνοντας χάρτες προγραµµατισµού, κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων, 
επιχειρησιακές κατευθύνσεις, ερωτηµατολόγια και σενάρια συνεντεύξεων, πρωτόκολλα 
επίσκεψης και διαδικασίες παρακολούθησης (follow up) επίσκεψης. Αναφορικά µε το 

                                                        

116 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

117 Π.χ. Το Άρθρο 6 (3) της Οδηγίας 96/52/EC ορίζει ότι ένα νοµικό τεκµήριο της σχέσης 
απασχόλησης υπηκόων τρίτης χώρας ελάχιστης διάρκειας τριών µηνών θα πρέπει να τεκµαίρεται, 
εκτός αν οιοδήποτε από τα δύο µέρη µπορεί να αποδείξει το αντίθετο. Τα κοινά κριτήρια για τον 
καθορισµό της φύσης µιας επαγγελµατικής σχέσης είναι ο δεσµός εξάρτησης από το ένα µέρος προς 
το άλλο. Η νοµοθεσία του Βελγίου της 25ης Αυγούστου 2012 θεσπίζει νοµικό τεκµήριο όταν ισχύουν 
περισσότερα από το ήµισυ των προκαθορισµένων κριτηρίων επί εξάρτησης. Αυτά τα κριτήρια είναι, 
για παράδειγµα, η απουσία οικονοµικού ρίσκου για τον ανεξάρτητο, ή η απουσία οποιασδήποτε 
δυνατότητας να καθορίσει το τίµηµα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Το τεκµήριο ισχύει µόνο σε 
ορισµένους κλάδους (κατασκευές, κτηµατοµεσιτικά, επιτήρηση, µεταφορές και καθαριότητα). Βλέπε 
επίσης Casale, G., (2011) the Employment Relationship. A Comparative overview, Hart Publishing, 
Oxford, ILO, Geneva. 

118 Άρθρο 12 του Εργατικού Κώδικα, εγκρίθηκε µε το Ν. 7/2009 της 12ης Φεβρουαρίου 2009. Το 
τεκµήριο µπορεί να θεµελιωθεί στη βάση των κάτωθι δεικτών: όταν η δραστηριότητα διενεργείται 
σε χώρο που ανήκει ή που ορίζεται από τον δικαιούχο, όταν ο εξοπλισµός εργασίας και τα εργαλεία 
είναι ιδιοκτησία του τελευταίου, οι ώρες εργασίας καθορίζονται από τον δικαιούχο, η ισόποση 
πληρωµή σε περιοδική βάση ως αντιστάθµιση για την εργασία που παρέχεται ή όταν ο πάροχος 
εργασίας κατέχει θέση διοίκησης στην οργανωτική δοµή του διακιούχου της δραστηριότητας. 

119 Πράξη 32/2006 της 18ης Οκτωβρίου 2006. 
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τελευταίο, στην Ιρλανδία, οι επιθεωρητές της NERA διεξάγουν επιθεωρήσεις 
χρησιµοποιώντας συµφωνηθείσες διαδικασίες διαχείρισης υποθέσεων –όπου 
συµπεριλαµβάνονται ερωτηµατολόγια επιθεώρησης και ερωτηµατολόγια– σχετικά µε τον 
τρόπο διεξαγωγής της επίσκεψης και την παρακολούθηση των υποθέσεων µη 
συµµόρφωσης. Στο Βέλγιο, η SIRS (Υπηρεσία Πληροφόρησης και Κοινωνικής Έρευνας)120  
σχεδιάζει κοινά εργαλεία για τις Επιθεωρήσεις, όπως εγχειρίδια για τις ερευνητικές εξουσίες 
των επιθεωρητών σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Ασφάλιση, οδηγίες για µηνιαίους ελέγχους, οδηγίες για την παραγωγή και επικοινωνία 
στατιστικών στοιχείων, και ένα εγχειρίδιο χρήσης κοινών εντύπων, µεταξύ άλλων. Οδηγίες 
για τη νοµική ερµηνεία (π.χ. Οδηγός για τη Διακρατική απόσπαση εργαζοµένων, 2009), 
περιοδική πληροφόρηση όπως τα ενηµερωτικά δελτία της CODAF, έκτακτα νέα για την 
επιχείρηση της επιθεώρησης, νοµολογία και δελτία τύπου για την αδήλωτη εργασία, και, 
επιπρόσθετα, η περιφερειακή µόνιµη γραµµατεία της CODAF είναι στη διάθεση των 
επιθεωρητών για το χειρισµό νοµικών και τεχνικών θεµάτων στις πιο δύσκολες 
υποθέσεις.121 Επίσης, στο Βέλγιο, υπάρχει ένα παρατηρητήριο απάτης στο σώµα 
επιθεώρησης του ONEM, που αναλύει νέες µορφές απάτης και αναπτύσσει εργαλεία 
ελέγχου. Με τη δοκιµασία UNIZO υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστεί η φύση µιας 
συµβατικής σχέσης µέσω της χρήσης µαθηµατικής φόρµουλας που καταλήγει στο αν ένα 
άτοµο είναι υπάλληλος ή αυτοαπασχολούµενος.122  Το 2006, η Ισπανία σχεδίασε έναν 
επιχειρησιακό οδηγό για τον έλεγχο της παράτυπης οικονοµίας και της εργασίας 
διακινούµενων ατόµων, ο οποίος συµπληρώθηκε από επιχειρησιακά κριτήρια το 2007123 και 
στη Γαλλία οι επιθεωρητές εργασίας τυγχάνουν µόνιµης νοµικής και µεθοδολογικής 
στήριξης µέσω διυπουργικών οδηγιών.124 Στην Πορτογαλία, η Κεντρική Διεύθυνση για τη 
Στήριξη των Δραστηριοτήτων Επιθεώρησης, υπό την αιγίδα της εθνικής Αρχής για τις 
Συνθήκες Εργασίας, τηρεί βάση δεδοµένων αναφορικά µε τη νοµοθεσία, τη νοµολογία και 
τις συλλογικές συµβάσεις σε intranet, στο οποίο εσωτερικό δίκτυο φορτώνονται και όλα τα 
µεθοδολογικά εργαλεία.125  

                                                        

120 Δηµόσια υπηρεσία που συστάθηκε από τον Προγραµµατικό Νόµο της 27ης Δεκεµβρίου 2006 υπό 
τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, το αρµόδιο Υπουργείο και 
Υφυπουργείο για τον συντονισµό των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και την καταπολέµηση της 
απάτης στην κοινωνική ασφάλιση. 

121 Εθνική µελέτη. 

122 Bronstein, A. (2009), ό.π. 

123 Εθνική µελέτη. 

124 Π.χ. Εγκύκλιος της 11ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρµογή του εθνικού σχεδίου δράσης κατά 
της παράνοµης εργασίας 2013-2015, που υπέγραψαν τα υπουργεία οικονοµίας και οικονοµικών, 
προϋπολογισµού, εσωτερικών και εργασίας). 

125 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 
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Κώδικες πρακτικής της Εθνικής Αρχής για τα Δικαιώµατα στην Απασχόληση NERA 126 

Η NERA έχει συντάξει έναν Κώδικα Πρακτικής και ένα έγγραφο Οδηγό για Επιθεωρήσεις για εργοδότες, και 
τα δύο διαθέσιµα στον ιστότοπό της. Ο Κώδικας πρακτικής που προσδιορίζει το καθεστώς απασχόλησης ή 
αυτοαπασχόλησης, συντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος για Ευηµερία και Δικαιοσύνη και 
επικαιροποιήθηκε από την Οµάδα Παρακολούθησης για την Κρυφή Οικονοµία το 2007, και στοχεύει στην 
εξάλειψη των παρανοήσεων ως προς το ποιος είναι αυτοαπασχολούµενος και ποιος εξαρτώµενος 
εργαζόµενος. Ο κώδικας ορίζει κριτήρια ως προς το αν ένα άτοµο είναι απασχολούµενος υπάλληλος127 ή 
αυτοαπασχολούµενος, προειδοποιεί για τις συνέπειες που απορρέουν από τον προσδιορισµό του 
καθεστώτος απασχόλησης και παρέχει στοιχεία επικοινωνίας µε οργανισµούς σε περίπτωση αµφιβολίας.	

Οι βάσεις δεδοµένων µε πληροφορίες για επιχειρήσεις, χώρους εργασίας, επισκέψεις 
επιθεώρησης και διαδικασίες αποτελούν πολύτιµα εργαλεία και είναι διαθέσιµα στις 
περισσότερες Επιθεωρήσεις Εργασίας, αν και το επίπεδο εξειδίκευσης και πληρότητας 
διαφέρει.128 Οι ΤΠΕ µπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της επιθεώρησης εργασίας, όχι 
µόνο στον εντοπισµό αδήλωτης εργασίας αλλά και στην αποτροπή της µη συµµόρφωσης. 
Στην Ολλανδία, για παράδειγµα, υπάρχει µητρώο µε στοιχεία ταυτοποίησης ατόµων στους 
οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιµα για απάτη, και ενηµερώνονται οι αρχές επιθεώρησης 
εργασίας και οι φορολογικές αρχές κάθε φορά που το άτοµο αυτό καταχωρίζει µία καινούρια 
εταιρεία προσωρινής απασχόλησης. Στο Βέλγιο, οι επιθεωρητές χρησιµοποιούν 
κωδικοποιηµένα ενοποιηµένα µοντέλα µε ατοµική ηλεκτρονική υπογραφή προκειµένου να 
αναφέρουν αδικήµατα στο αρµόδιο για την επιβολή προστίµων σώµα. Στην Ιρλανδία, από 
τον Απρίλιο του 2012 είναι διαθέσιµο ένα διαδικτυακό εργαλείο για την καταχώρηση 
εργοταξίων, στο οποίο έχει πρόσβαση η επιθεώρηση εργασίας και παρέχει µια καλή βάση 
για τον προγραµµατισµό παρεµβάσεων στον εν λόγω κλάδο.129 Προγράµµατα λογισµικού 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χαρτογράφηση κινδύνων µη συµµόρφωσης, επιλογή 
στόχων και γενικά στήριξη όταν ερευνούνται εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα, όµως λιγοστά 
σώµατα επιθεώρησης εργασίας χρησιµοποιούν πλήρως αυτά τα εργαλεία, στο βαθµό που τα 
χρησιµοποιούν οι φορολογικές αρχές. Στην Ιρλανδία, για παράδειγµα, η αρχή Εσόδων 
εξετάζει τα ηλεκτρονικά συστήµατα επιχειρήσεων, αντιγράφει και φορτώνει ηλεκτρονικά 
δεδοµένα για περαιτέρω ανάλυση χρησιµοποιώντας αυτοµατοποιηµένες τεχνικές 
νοηµοσύνης µε την υποστήριξη υπολογιστή. Οι ψηφιακές πληροφορίες που εξάγονται 
αποθηκεύονται σε συσκευές κρυπτογραφηµένης αποθήκευσης, παρέχοντας εγγύηση για την 
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. 

Μετρώντας τα κατ’ελάχιστον κόστη δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται όλες οι εργασιακές υποχρεώσεις, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας µπορούν να 
στηριχθούν στον εντοπισµό απάτης. Στην Ιταλία, σχεδίασαν ένα εργαλείο για τη µέτρηση 
του κόστους εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο το 2010 κατόπιν συµφωνίας σε επίπεδο 
κοινωνικών εταίρων επί καθορισµένου ελάχιστου κόστους εργασίας αναφοράς Η Cassa 

                                                        

126 Εθνική µελέτη. 

127 Τα κριτήρια έχουν ως εξής: Κάποιος υπό τον έλεγχο κάποιου άλλου, ο οποίος διευθύνει ως προς 
τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της εργασίας, παρέχει µόνο έργο, λαµβάνει έναν πάγιο 
περιοδικό µισθό, δεν µπορεί να αναθέσει υπεργολαβικά την εργασία, δεν παρέχει υλικά ή εξοπλισµό 
για τη θέση εργασίας, δεν εκτίθεται σε προσωπικό οικονοµικό κίνδυνο κατά την εκτέλεση της 
εργασίας, εργάζεται προκαθορισµένες ώρες ή για ένα συγκεκριµένο αριθµό ωρών την εβδοµάδα ή το 
µήνα κλπ.  

128 Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού για τη διαχείριση και παραγωγή πληροφοριών αποτελεί 
πρόσκληση για κάποιες Επιθεωρήσεις Εργασίας. Ακόµα κι αν ένα λογισµικό ανταποκρίνεται στις 
βασικές ανάγκες, δεν αξιοποιείται πλήρως εξαιτίας έλλειψης προέκτασης δεδοµένων και έλλειψης 
αυτοµατοποιηµένων επιλογών πληροφοριών. 

129 Εθνικές µελέτες. 
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Edile (οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης) βεβαιώνει σε επίπεδο επαρχίας αν µία εταιρεία 
συµµορφούται ως προς αυτά τα κόστη, και σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα 
έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές. Οι εταιρείες όπου τα κόστη είναι χαµηλότερα, θα 
πρέπει να εξηγήσουν τον λόγο για τη διαφορά. Σε περίπτωση µη πειστικών εξηγήσεων, 
ακολουθεί δήλωση παρατυπίας η οποία αναιρείται µόνο αν η εταιρεία πληρώσει τη διαφορά 
ανάµεσα στα δηλωθέντα κόστη και το αναµενόµενο επίπεδο κόστους.130 Σε µία άλλη 
περίπτωση στην Πορτογαλία, η Αρχή για τις Συνθήκες Εργασίας κατάρτισε µαζί µε 
κλαδικούς κοινωνικούς εταίρους έναν πίνακα αναφοράς για την ιδιωτική ασφάλεια, στον 
οποίο λαµβάνονται υπόψη µεταξύ άλλων δείκτες όπως κατώτατοι µισθοί µε βάση 
συλλογικές συµβάσεις, ασφαλιστικές εισφορές, ασφάλεια επί εργατικών ατυχηµάτων, 
ιατρική παρακολούθηση. Όταν µία επιχείρηση ή µία δηµόσια υπηρεσία επιλέγει πάροχο 
υπηρεσιών ασφαλείας, γίνεται σύσταση η επιλογή να µην είναι χαµηλότερη του κατώτατου 
κόστους. Ζητώντας από τις εταιρείες πελάτες ή τα υπουργεία να δουν τις εµπορικές 
συµβάσεις όπου ορίζεται το τίµηµα, οι επιθεωρητές εργασίας µπορούν να υπολογίσουν αν 
υπάρχει περιθώριο κέρδους για τον πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας. Αν όχι, ο πάροχος θα 
επιλεγεί για περαιτέρω επιθεώρηση και θα σηµανθεί ως στόχος υψηλού κινδύνου υπό 
αυστηρή παρατήρηση.  

Μερικές φορές, καινούριες τυπικές υποχρεώσεις για τους εργοδότες µπορεί να φανούν 
χρήσιµες στο πεδίο του ελέγχου. Στην Ελλάδα, υιοθετήθηκε ένα µέτρο µε την ψήφιση του 
Ν. 3996/2011, στο πλαίσιο του δεύτερου µνηµονίου της ελληνικής κυβέρνησης µε την 
Τρόικα. Επιχειρήσεις από κλάδους επιλέξιµους µε υπουργική απόφαση πρέπει να 
χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές κάρτες εργασίας για την καταγραφή του συνόλου του ωραρίου 
εργασίας. Η προσχώρηση στο µέτρο αντισταθµίζεται µε µείωση του έµµεσου κόστους 
εργασίας, ενώ η µη συµµόρφωση τιµωρείται µε αυστηρές κυρώσεις. Στις κάρτες εργασίας 
εµφανίζονται αυτόµατα οι ώρες άφιξης, αναχώρησης και διαλειµµάτων των εργαζοµένων. 
Οι πληροφορίες στέλνονται ηλεκτρονικά σε µία κοινή βάση δεδοµένων στην οποία έχουν 
πρόσβαση το ΣΚΕΕ, το ΙΚΑ και το ΕΤΑΜ.131 Στο Βέλγιο, µε το νόµο της 27ης Δεκεµβρίου 
2012, εισήχθη η υποχρέωση καθηµερινής καταχώρισης σε µητρώο όλων των ατόµων σε 
εργοτάξια µε δύο τουλάχιστον επιχειρηµατίες σε ταυτόχρονη ή διαδοχική εργασία ή όταν η 
επιφάνεια είναι τουλάχιστον 1000 m2.  

Επίσης, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών µπορεί να διευκολύνει τη δουλειά των 
επιθεωρητών εργασίας, όπως συµβαίνει µε τον έλεγχο της υπερωριακής εργασίας των 
εργαζοµένων στις οδικές µεταφορές σύµφωνα µε τον κοινοτικό Κανονισµό Αρ. 561/2006,132 
µε τους επιθεωρητές να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ταχογράφους µε χρήση 
κάρτας εξουσιοδότησης, και άµεση ανάγνωση της κατανοµής του χρόνου ή δυνατότητα 
µεταφόρτωσης σωρευτικών δεδοµένων για την ανάλυση των διαστηµάτων εργασίας και 
ανάπαυσης, µε χρήση λογισµικού. 

3.5. Προγράμματα κατάρτισης για τους επιθεωρητές εργασίας 

Η αδήλωτη εργασία περιλαµβάνεται στα προγράµµατα κατάρτισης σε πολλές 
Επιθεωρήσεις Εργασίας, και ως αρχική και ως συνεχιζόµενη κατάρτιση. Για παράδειγµα, 

                                                        

130 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

131 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

132 Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 561/ 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 2006, για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων που ρυθµίζουν τις οδικές 
µεταφορές και για την τροποποίηση των Κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) Αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 
Αριθ. 2135/98 και την κατάργηση του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ) Αριθ. 3820/85, που 
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα L102, της 11ης Απριλίου 2006.  
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στη Γαλλία και την Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης, αφιερώνουν δύο 
εβδοµάδες κατά µέσο όρο για την ενηµέρωση των νεοδιορισθέντων επιθεωρητών ως προς 
τον τρόπο εντοπισµού και τη χρήση διαφορετικών τεχνικών για τη διερεύνηση της απάτης, 
µε ιδιαίτερη προσοχή στις άτυπες µορφές εργασίας κατά παραβίαση της νοµοθεσίας, όπως 
η ψευδο-αυτοαπασχόληση και η άτυπη απασχόληση. Πάνω στο τελευταίο, το ήµισυ των 
επιθεωρητών εργασίας έχει λάβει εκτενή κατάρτιση σε θέµατα απάτης στην εργασία.133  

Στη Γαλλία, οι εκπαιδευτές είναι έµπειροι επιθεωρητές εργασίας, δικαστικοί και 
εκπρόσωποι άλλων σωµάτων επιτήρησης. Το ινστιτούτο INTEFP (Εθνικό Ινστιτούτο για 
την Εργασία, την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση) παρέχει δια-θεσµικά 
προγράµµατα εξειδικευµένης κατάρτισης, µε αντικείµενο την ανάλυση υποθέσεων 
παράνοµης εργασίας, τη βελτίωση στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στις τεχνικές 
συνέντευξης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µαθήµατα σε µεθοδολογίες ελέγχου, οδικές 
µεταφορές, διεθνή παροχή υπηρεσιών, ψευδο-υπεργολαβία, γεωργία και παράνοµη άσκηση 
ρυθµισµένων επαγγελµάτων όπως οδηγός ασθενοφόρου και πάροχος ιδιωτικής ασφάλειας. 
Ένα νέο Δια-περιφερειακό κέντρο κατάρτισης (CIF) που εγκαινιάστηκε στο Μονπελιέ το 
2011 σε συνεργασία µε την Εθνική Σχολή Ανταγωνισµού, Κατανάλωσης και Καταστολής 
Απάτης (ENCRF), έγινε η απαρχή για κοινή κατάρτιση επιθεωρητών εργασίας και 
οικονοµικών επιθεωρητών. Το εθνικό δίκτυο σχολών δηµόσιας διοίκησης επίσης οργανώνει 
κοινά προγράµµατα κατάρτισης για δηµοσίους υπαλλήλους που ευρίσκονται σε 
δοκιµαστική περίοδο, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση νοοτροπίας µελλοντικής 
συνεργασίας. Το 2012 εκπαιδεύτηκαν 700 αξιωµατικοί.134  

Στην Ολλανδία και την Ισπανία,135 η κατάρτιση είναι εξίσου υψηλή στον εντοπισµό 
της απάτης. Η Ισπανία εκπαιδεύει τους επιθεωρητές της στη διασταύρωση των πηγών 
δεδοµένων όπως δήλωση εισοδηµάτων και ηµερολόγια λογιστικής. Στο Βέλγιο, σε κάθε 
γραφείο υπάρχει µία µόνιµη οµάδα κατάρτισης για τη διοργάνωση τακτικών προγραµµάτων 
κατάρτισης σε καινούρια αντικείµενα, για παράδειγµα “proces-verbal” (πρακτικά). Στη 
Δηµοκρατία της Τσεχίας πρόσφατα (2012) έγινε µετάταξη, και στη συνέχεια κατάρτιση, 
178 ανώτερων υπάλληλων για την απασχόληση στο Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας του 
Κράτους.  

Εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, όµως, ορισµένες χώρες δεν είναι σε θέση να 
παρέχουν κατάρτιση στους επιθεωρητές. Στη Ρουµανία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι 
επιθεωρητές εργασίας δεν έχουν λάβει πραγµατική κατάρτιση στην αντιµετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας, γεγονός που αποδυναµώνει κατά πολύ τις δυνατότητές τους. 
Προγράµµατα κατάρτισης στο παρελθόν, περιελάµβαναν ολοκληρωµένη πληροφόρηση 
στην τυπολογία και αιτιολογία της αδήλωτης εργασίας, στη νοµοθεσία και διαδικασίες 
επιθεώρησης. 

Χρειάζεται να ενισχυθούν οι ικανότητες των επιθεωρητών εργασίας στη χρήση ήπιων 
δεξιοτήτων προκειµένου για τη διενέργεια επισκέψεων ελέγχου επιθεώρησης εργασίας, 
καθώς θα έρχονται αντιµέτωποι τακτικά µε απρόθυµους να συνεργαστούν εργοδότες, 
πενιχρά πληροφορηµένους εργαζοµένους, διακινούµενους εργαζοµένους, µε ενδεχόµενα 
προσκόµµατα στην επιθεώρηση. Μεικτά κλιµάκια επισκέψεων µε άλλες υπηρεσίες, 
απαιτούν αυξηµένη αυτοπεποίθηση και θετική στάση, για το οποίο προτείνεται να υπάρξει 
και κατάρτιση. 

                                                        

133 Πληροφορίες από κυβερνήσεις. 

134 Εθνική µελέτη. 

135 Διεθνείς µελέτες. 
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Πρόσφατα, σε επίπεδο ΕΕ, το έργο Euro Detachment136 µε συντονιστικούς φορείς τα 
INTEFP και ASTREES της Γαλλίας, παρείχε κατάρτιση σε 30 επιθεωρητές εργασίας και 
άλλους αξιωµατούχους από πέντε χώρες137 µε αντικείµενο τον έλεγχο της 
αποτελεσµατικότητας του κοινοτικού κεκτηµένου στην απόσπαση εργαζοµένων, 
ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης στην εφαρµογή της Οδηγίας 96/71. Το πρόγραµµα 
κατάρτισης σχεδιάστηκε στη βάση της προσέγγισης επίλυσης προβληµάτων και 
περιελάµβανε επισκέψεις εµβάπτισης στις οποίες οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 
παρατηρήσουν συναδέλφους να αντιµετωπίζουν πραγµατικές υποθέσεις. Δηµιουργήθηκε 
ένας διαδραστικός ιστότοπος για την προαγωγή της συνεργασίας µεταξύ επιθεωρητών από 
τις συµµετέχουσες χώρες. Δίκτυα όπως το RIIFT (Διεθνές Δίκτυο Φορέων Κατάρτισης στον 
τοµέα της Εργασίας138) επίσης βοηθούν διευκολύνοντας την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ 
σχολών ή τµηµάτων κατάρτισης της επιθεώρησης εργασίας, και άλλων φορέων διοίκησης 
της εργασίας για τις πρακτικές και τα εργαλεία που χρησιµοποιούν, µε στόχο την 
οικοδόµηση µιας διεθνούς κοινότητας πρακτικής στις στρατηγικές κατάρτισης.  

Σε ότι αφορά την πιθανότητα ευρωπαϊκής κατάρτισης, οι χώρες που συµµετείχαν στη 
µελέτη εξέφρασαν επιφύλαξη, καθώς τα νοµοθετικά πλαίσια διαφοροποιούνται και δεν 
έχουν κοινή βάση πέρα από τους συγκεκριµένους όρους της Οδηγίας για την απόσπαση 
εργαζοµένων. Σε αντίθεση µε το ισχύον καθεστώς στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας 
στην εργασία, οι ίδιες οι Επιθεωρήσεις Εργασίας είναι διαφοροποιηµένες και οι φορείς που 
εµπλέκονται στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και της απάτης στην κοινωνική 
ασφάλιση, επίσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εντούτοις, εκφράστηκαν θετικά στο θέµα 
της κατάρτισης σε ήπιες δεξιότητες ή στην ανταλλαγή εµπειριών, αλλά και για την 
πιθανότητα διεξαγωγής εργαστηρίων για τον καθορισµό στρατηγικών µε συµµετοχή 
ιθυνόντων λήψης αποφάσεων.  

4. Προσεγγίσεις πρόληψης για την αδήλωτη εργασία	

4.1. Κίνητρα για συμμόρφωση 

Αν και πολλά από τα µέτρα που προβλέπονται στο νοµικό σύστηµα δεν είναι υπό την 
άµεση χρήση ή έλεγχο των Επιθεωρήσεων Εργασίας, βοηθούν τη δράση τους και τίθενται 
σε εφαρµογή στοχεύοντας στη µείωση του φαινοµένου. Τέτοια µέτρα είναι: 

- Η µείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Στην Ουγγαρία, οι εργοδότες 
έχουν τη δυνατότητα υπογραφής απλοποιηµένων συµβάσεων για εποχική εργασία 
(γεωργία και τουρισµός) και δηλώνουν τους εργαζοµένους µέσω γραπτού 
µηνύµατος ή ηλεκτρονικά σε ένα σύστηµα πύλης πελατών.139 Οι φόροι 
καταβάλλονται σε ηµερήσια βάση εισάγοντας έναν κωδικό στο γραπτό µήνυµα ή 
στην πύλη του συστήµατος. Μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Δεκεµβρίου 12,5 
εκατοµµύρια ηµέρες εργασίας καταγράφηκαν µε αυτή τη µέθοδο.140 

                                                        

136 http://www.eurodetachement-travail.eu. 

137 Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεµβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. 

138 http://riift.itcilo.org. 

139 Απλουστευµένη πράξη Simplified Employment Act (Act 2010/LXXV) καθιερώθηκε την 1η 
Αυγούστου 2010, τροποποιήθηκε στις 29 Δεκεµβρίου 2011. 

140 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 
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- Η διευκόλυνση σύστασης νέων επιχειρήσεων. Στην Πορτογαλία, µία επιχείρηση 
µπορεί να συσταθεί σε µερικές ώρες σε υπηρεσία µίας στάσης, παραλαµβάνοντας 
όλα τα απαιτούµενα έγγραφα για άµεση λειτουργία.141 

- Η απλοποίηση της συµµόρφωσης. Στην Ισπανία, µε ένα µοναδικό αίτηµα ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει ενιαίο πιστοποιητικό φορολογικής, 
ασφαλιστικής και εργασιακής συµµόρφωσης.142 Στο Λουξεµβούργο απλοποιήθηκε 
το 1999 η καταγραφή οικιακών εργαζοµένων. Ο εργοδότης πληρώνει τον καθαρό 
µισθό στον οικιακό εργαζόµενο, συµπληρώνει µία δήλωση και τη στέλνει στον 
ασφαλιστικό φορέα (CCSS) ο οποίος υπολογίζει απευθείας το µεικτό µισθό και 
εισπράττει την εισφορά από τον εργοδότη. Κάθε έξι µήνες αποστέλλεται µία 
δήλωση και στα δύο µέρη της εργασιακής σχέσης µε πληροφορίες για τα 
καταβληθέντα ποσά.143 Και στο Βέλγιο λειτουργεί απλοποιηµένο σύστηµα 
δήλωσης, το LIMOSA144. Οι εργοδότες καταγράφουν ηλεκτρονικά νέους 
απασχολούµενους και το σύστηµα το κοινοποιεί αυτόµατα σε όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς.145 

- Κίνητρα για αγοραστές ή για εργαζοµένους. Στο Βέλγιο και στη Γαλλία, η 
κυβέρνηση εφάρµοσε τα “titres-service” (επιταγές υπηρεσιών/"εργόσηµο") για να 
ενθαρρύνει τους πολίτες να πάψουν να κάνουν χρήση αδήλωτης οικιακής εργασίας 
(βλ. κάτωθι πλαίσιο).146  Η Δανία εφάρµοσε το 1994 το πρόγραµµα “υπηρεσία 
κατ’οίκον” διαχειριζόµενο από το Γραφείο Εµπορίου και Εταιριών της Δανίας, που 
δίνει τη δυνατότητα να λάβει κανείς επιδότηση για κηπουρικές εργασίες, 
καθηµερινά ψώνια, µαγείρεµα, καθαριότητα, πλύσιµο ρούχων, µεταφορά παιδιών 
από και προς το σχολείο, βόλτα ζώων και µεταφορά-µετακόµιση.147 Στη Φιλανδία, 
εφαρµόστηκε το 2011 επιστροφή φόρου σε σχέση µε τους οικιακούς εργαζόµενους, 
καθιστώντας µεγαλύτερο πλεονέκτηµα για τον κύριο του νοικοκυριού να ζητήσει 
απόδειξη παρά να χρησιµοποιήσει αδήλωτες υπηρεσίες. Το 2004, περισσότερα από 
155.000 νοικοκυριά επωφελήθηκαν από αυτή την πίστωση φόρου. Από το 2009, το 
πρόγραµµα άρχισε να καλύπτει υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης ΤΠΕ 
στην κατοικία.148 Παρόµοια προγράµµατα υπάρχουν στην Ελβετία. 

                                                        

141 Στο ίδιο. 

142 Στο ίδιο. 

143 Στο ίδιο. 

144 Ηλεκτρονική ανακοίνωση έναρξης και λήξης της σχέσης εργασίας ανάµεσα σε έναν εργοδότη και 
έναν αποσπασµένο εργαζόµενο. 

145 Εθνική µελέτη. 

146 Στο ίδιο. 

147 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

148 Στο ίδιο. 
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Η επιταγή υπηρεσιών (services voucher) στο Βέλγιο149 

Στο Βέλγιο, επιταγές υπηρεσιών µπορεί να αγοράσει κανείς από καταχωρισµένες επιχειρήσεις (εγκεκριµένες 
από την Επιτροπή Αναγνώρισης Επιταγών Υπηρεσιών στο Εθνικό Γραφείο Απασχόλησης) για να πληρώσει 
για υπηρεσίες οικιακής εργασίας. Η κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε µία ώρα εργασίας. Η πληρωµή εκπίπτει 
µερικώς και επιπλέον η καταχωρισµένη εταιρεία δικαιούται κρατικής επιδότησης. Οι εργαζόµενοι 
υπογράφουν µία σύµβαση απασχόλησης επιταγής υπηρεσιών ορισµένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή 
µερικής απασχόλησης, αθροίζουν δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης και είναι ασφαλισµένοι σε περίπτωση 
εργατικού ατυχήµατος. Οι χρήστες συµπληρώνουν ηµεροµηνία και υπογράφουν την επιταγή και την 
παραδίδουν στον εργαζόµενο, ο οποίος δίνει την επιταγή στην επιχείρηση, η οποία µε τη σειρά της τη στέλνει 
στην εκδούσα εταιρεία που έχει την ευθύνη για την εξόφληση της αξίας. Οι χρήστες µπορούν να αγοράσουν 
µέχρι 500 επιταγές το χρόνο. Από τον Ιανουάριο του 2013, η κάθε επιταγή κοστίζει 8,50 ευρώ. Η 
πρωτοβουλία είχε επιτυχία. Το 2010 πάνω από 136.000 άτοµα εργάστηκαν σε αυτές τις εταιρείες. Οι χρήστες 
αυξήθηκαν από 120.247 το 2004 σε 857.471 µέχρι τον Ιούνιο του 2012.150 

- Η εφαρµογή προληπτικών ελέγχων. Στη Δηµοκρατία της Τσεχίας, χάρη στο 
πρόγραµµα DONEZ η κυβέρνηση ταυτοποίησε περίπου το 10 τοις εκατό των 
ανθρώπων µε πιθανότητα εξαγωγής από το µητρώο ανεργίας λόγω του ότι 
εργάζονταν αδήλωτα, κατά τους πρώτους πέντε µήνες εφαρµογής του 
προγράµµατος. Το πρόγραµµα υποχρεώνει τον άνεργο να παρουσιάζεται 
αυτοπροσώπως στο ταχυδροµείο σε συγκεκριµένες αλλά απρόβλεπτες χρονικές 
στιγµές.151 Στο Βέλγιο, οι εργοδότες που προβαίνουν στην απόσπαση εργαζοµένων 
υποχρεούνται να επιδεικνύουν σε πελάτες του Βελγίου την πιστοποίηση L1, οι 
οποίοι µε τη σειρά τους υποχρεούνται να αναφέρουν στο φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης όλες τις περιπτώσεις αποσπασµένων εργαζοµένων για τους οποίους οι 
εργοδότες δεν επέδειξαν πιστοποίηση. Η µη συµµόρφωση, συνεπάγεται ποινική 
ευθύνη.  

- Ενεργητικά µέτρα για την απασχόληση, δυνάµενα να αποτρέψουν από την ανάληψη 
αδήλωτης απασχόλησης, όπως το πρόγραµµα δοκιµαστικού επιχειρείν (test trading 
scheme) στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου ένας άνεργος µπορεί να υλοποιήσει 
δοκιµαστικά µία επιχειρηµατική ιδέα για αυτοαπασχόληση για µία χρονική περίοδο 
χωρίς να χάσει το επίδοµα ανεργίας, ή όπως στο Βέλγιο, όπου οι µακροχρόνια 
άνεργοι µπορούν να εργαστούν για συγκεκριµένο αριθµό ωρών το χρόνο σε τοµείς 
όπως η κηπουρική ή η φροντίδα, αφού τοποθετηθούν από ένα τοπικό γραφείο 
απασχόλησης, πληρώνονται από τους χρήστες µε επιταγές που έχουν αγοραστεί 
στην κοινότητα διαµονής τους, και διατηρούν τα επιδόµατα ανεργίας.152  

- Συνεργατικές σχέσεις όπου οι καταβάλλοντες τα µεγαλύτερα ποσά φόρων δίνουν 
το καλό παράδειγµα συνεργασίας ανάµεσα στις δηµόσιες αρχές και την ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Στην Ισπανία, τα µείζονα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν εταιρείες 
αναφοράς συζητώνται σε ένα κοινό φόρουµ µε τις αρχές. Αυτό βοηθά τη διοίκηση 
να κατανοήσει καλύτερα την οπτική των εταιρειών και να έχει ευρύτερη αντίληψη 
των προβληµάτων σε κάθε κλάδο.153 

                                                        

149 Στο ίδιο. 

150 Πηγή: Federal Public Service for Employment, Labour and Social Concertation (Οµοσπονδιακή 
Δηµόσια Υπηρεσία για την Απασχόληση, την Εργασία και την Κοινωνική Διαβούλευση). 

151 Στο ίδιο. 

152 Στο ίδιο. 

153 Στο ίδιο. 
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- Η προαγωγή πρωτοβουλιών αυτορύθµισης. Στην Ισπανία, το 2011, κατόπιν του 
υπ’αρ. 5 Βασιλικού Διατάγµατος, της 26ης Μαΐου 2011, δόθηκε η δυνατότητα 
στους εργοδότες να ρυθµίσουν καταστάσεις αδήλωτης εργασίας. Προσεκλήθησαν 
να υπογράψουν συµβάσεις εργασίας διάρκειας έξι µηνών τουλάχιστον και να 
εγγράψουν τους εργαζοµένους στην κοινωνική ασφάλιση µέχρι την 31η Ιουλίου 
2011. Αν προέβαιναν σε αυτή την ενέργεια, δεν θα επιβάλλονταν κυρώσεις ούτε θα 
απαιτούνταν η πληρωµή προηγούµενων ασφαλιστικών εισφορών. Μετά το πέρας 
της προθεσµίας, θα επιβάλλονταν ανελαστικές κυρώσεις.  

Στην Ιταλία δόθηκαν στους εργοδότες δηµοσιονοµικά κίνητρα για τη ρύθµιση 
παράτυπων διακινούµενων εργαζοµένων στις κατασκευές. Το 2001, εφαρµόστηκε µία 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης µε την οποία στους εργοδότες που δήλωσαν 
πρόθυµοι να καταβάλλουν κανονικά φόρους και να δηλώσουν εργαζοµένους, δόθηκε γενική 
αµνηστία σε σχέση µε εισφορές και φόρους που δεν είχαν καταβληθεί τα προηγούµενα 
χρόνια. Επίσης, ξεκίνησε µια διαδικασία προοδευτικής µετάβασης στην τυπική 
απασχόληση, µέσω εξατοµικευµένων σχεδίων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή για τη 
Μετάβαση Παράτυπης Εργασίας στην Τυπική Απασχόληση (CLES). Στη συγκεκριµένη 
επιτροπή µετέχουν στελέχη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, τον Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης 
(INPS), την Εθνική Υπηρεσία Εργατικών Ατυχηµάτων (INAIL), τοπικές µονάδες υγείας, 
νοµαρχίες, δήµοι και σωµατεία. Εντούτοις, η πρωτοβουλία δεν είχε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα.154 Παρόµοιες πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν στο Βέλγιο, την Ιρλανδία και 
την Ολλανδία.155 

Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες αυτορύθµισης, στοχεύοντας σε διαφορετικούς 
κλάδους. Στην Πορτογαλία, αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται τουλάχιστον από τα τέλη του 1990 
µε καλά αποτελέσµατα. Οι πρωτοβουλίες σχεδιάζονται και παρακολουθούνται µε βαθύτατη 
ανάµειξη των κοινωνικών φορέων. Για παράδειγµα, οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν 
µεγάλη συµµετοχή και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ρύθµιση του κλάδου της εµπορικής 
προώθησης προϊόντων (merchandising) όπου η ψευδο-αυτοαπασχόληση ήταν ευρέως 
διαδεδοµένη. 

Η τάση απλοποίησης συνυπάρχει µε πιο ανελαστικές υποχρεώσεις για τους εργοδότες, 
ιδιαίτερα την αναγγελία πρόσληψης, την αξιόπιστη καταχώρηση και την αυτοαξιολόγηση. 
Στη Σλοβακία, για παράδειγµα, από το Δεκέµβριο του 2009, οι εργοδότες σε βιοµηχανίες 
υψηλού κινδύνου υποχρεώνονται να αναφέρουν τις νέες προσλήψεις εργαζοµένων στο 
σώµα επιθεώρησης εργασίας εντός 30 ηµερών από την έναρξη της δραστηριότητας.156  

4.2. Μέτρα πρόληψης της επιθεώρησης εργασίας 

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες όπως εκστρατείες µέσω του 
τύπου, συµφωνίες εταιρικής σχέσης, προκειµένου να ενθαρρύνουν την εγγραφή αδήλωτων 
εργαζοµένων. Αυτή η προληπτική προσέγγιση έχει την πρόθεση να αλλάξει συµπεριφορές 
εντός της κοινότητας. Για παράδειγµα, το σώµα επιθεώρησης εργασίας στην Πολωνία 
δηµοσιεύει υλικό που αφορά στην πρόληψη παράτυπης απασχόλησης και παρέχει 
κατάρτιση επί του θέµατος στους κοινωνικούς εταίρους και άλλες δηµόσιες αρχές που είναι 

                                                        

154 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

155 Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν στέφονται πάντα µε επιτυχία, και στις δύο περιπτώσεις της Ισπανίας 
και της Ιταλίας, η συµµετοχή των εργοδοτών ήταν µικρή. Στην Ιταλία, για παράδειγµα, το 2002, 
υποβλήθηκαν 800 αιτήσεις, για 1.500 άτοµα. 

156 Στο ίδιο. 
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επιφορτισµένοι µε την επιτήρηση των συνθηκών εργασίας. Πολλά σώµατα επιθεώρησης 
εργασίας παρέχουν αντίστοιχη τακτική ενηµέρωση.157 Η ενηµέρωση χαρακτηρίζει την 
προσέγγιση της Ιρλανδίας για την προαγωγή της συµµόρφωσης. Η Εθνική Αρχή για τα 
Δικαιώµατα στην Απασχόληση (NERA) έχει στελέχη ενηµέρωσης που παρέχουν 
τηλεφωνική καθοδήγηση σε θέµατα συµµόρφωσης µε την εργατική νοµοθεσία, πέραν της 
πληροφόρησης που είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο και των έντυπων µέσων.158 Στη 
Γαλλία,159 οι ιδιοκτήτες του κατασκευαστικού κλάδου ενηµερώνονται ενδελεχώς για τις 
υποχρεώσεις τους όταν κάνουν αίτηση για άδεια. Σε χώρες όπως η Ισπανία, υπάρχουν 
εκπαιδευτικά προγράµµατα σε σχολεία.160 Στο Βέλγιο διοργανώνονται περιοδείες προβολής 
(road shows), και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQS) είναι διαθέσιµες στους 
ιστότοπους των φορέων.  

Ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιµοποιούν τα σώµατα επιθεώρησης εργασίας για 
τη µείωση της αδήλωτης εργασίας είναι οι εκστρατείες. Η φύση τους διαφέρει και εξαρτάται 
από τους στόχους και τον λίγο έως πολύ κατασταλτικό προσανατολισµό που έχουν θέσει οι 
εθνικές αρχές. Κάποιες εκστρατείες βασίζονται στην πληροφόρηση προς εργοδότες, 
εργαζοµένους ή την κοινωνία των πολιτών, ενώ άλλες αναπτύσσουν στοχευµένες 
επιχειρησιακές επισκέψεις σε έναν κλάδο ή θεραπεύουν συγκεκριµένο πρόβληµα. Πολλές 
εκστρατείες υλοποιούνται σε δύο διαφορετικά στάδια, ήτοι πρώτα παρέχουν ενηµέρωση και 
µετά γίνονται οι επισκέψεις σε χώρους εργασίας για την επιβολή της νοµοθεσίας. Η Ισπανία, 
για παράδειγµα, έχει επιδείξει προσήλωση σε εκστρατείες πρόληψης για την εποχική 
εργασία στη γεωργία και προγραµµάτισε µία µεγάλη εκστρατεία για το 2012 µε στόχο τον 
πλήρη έλεγχο στις αλυσίδες παραγωγής, χρησιµοποιώντας το µηχανισµό της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Παρόµοιες πρωτοβουλίες υλοποιούνται σε όλες σχεδόν τις χώρες της 
ΕΕ, και συνήθως στοχεύουν σε τοµείς µε υψηλότερο κίνδυνο µη συµµόρφωσης ή εκεί όπου 
έχουν εντοπιστεί συγκεκριµένα φαινόµενα. Οι εκστρατείες δεν αφορούν µόνο την άτυπη 
απασχόληση, αλλά κατά πολύ τη µερική ή πληµµελή δήλωση εργασίας. Η προετοιµασία 
εκστρατειών επικοινωνίας και επιθεώρησης κατά της αδήλωτης εργασίας είναι αρκετά 
ενδελεχής σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, µε 
ισχυρή τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και µε ανάµειξη άλλων θεσµών. Στη Γαλλία, 
µία πρωτοβουλία που εστίασε στην εποχική εργασία στον τουρισµό βασίστηκε στην ιδέα 
ότι οι εργαζόµενοι όντας ικανοποιηµένοι θα παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό ήταν 
κύριο επιχείρηµα προς αποτροπή των εργοδοτών να κάνουν χρήση παράνοµων 
πρακτικών.161 

Ο έλεγχος πρόσβασης σε συγκεκριµένους κλάδους ή στην αγορά εργασίας αποτελεί 
ένα ακόµα εργαλείο πρόληψης ενάντια στο κοινωνικό ντάµπινγκ. Στη Νορβηγία, από το 
2011 ισχύει ένα πρόγραµµα υποχρεωτικής έγκρισης που υποχρεώνει τις εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας να λάβουν έγκριση από το σώµα επιθεώρησης εργασίας το οποίο 
µπορεί να αποκλείσει εταιρείες που δεν έχουν λάβει έγκριση. Η Ισπανία δηµιούργησε ένα 
µητρώο εγκεκριµένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων, των οποίων η άδεια µπορεί να 
ακυρωθεί κατόπιν διενέργειας ελέγχου.162 Το ίδιο ισχύει στις περισσότερες χώρες 

                                                        

157 Στο ίδιο. 

158 Εθνική µελέτη. 

159 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

160 Στο ίδιο. 

161 Πληροφορίες από την κυβέρνηση.  

162 Νόµος 32/2006, της 18ης Οκτωβρίου 2006 και Βασιλικό Διάταγµα Αριθ. 1109/2007, της 28ης 
Αυγούστου.  
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αναφορικά µε τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες πιστοποιούνται είτε από 
την Επιθεώρηση Εργασίας είτε από άλλη υπηρεσία του συστήµατος διοίκησης της 
εργασίας.163  

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ελάχιστα προαπαιτούµενα για να αποτρέπεται η απασχόληση 
παράνοµα διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία θα πρέπει να διασταυρώνουν οι 
εργοδότες ώστε να διαπιστώνουν αν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει άδεια διαµονής σε ισχύ ή 
άλλη έγκριση παραµονής πριν προβούν σε πρόσληψη, και να γνωστοποιούν στις αρχές τη 
σχέση απασχόλησης.164 Αρκετές χώρες προχώρησαν σε ανάληψη µέτρων για την προαγωγή 
της νοµιµοποίησης αδήλωτων διακινούµενων εργαζοµένων. Στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, την Ισπανία165 και την Πορτογαλία166 υλοποιήθηκαν διάφορα προγράµµατα, ενώ σε 
πολλά εξ αυτών είχε άµεση ανάµειξη η επιθεώρηση εργασίας, παρέχοντας πληροφόρηση σε 
διακινούµενους εργαζόµενους και συµµετέχοντας σε επισκέψεις µε σκοπό τη µετατροπή 
άτυπων σχέσεων σε τυπικές συµβάσεις. Στην Πολωνία, δόθηκε τρεις φορές αµνηστία σε 
µετανάστες µε παράτυπο καθεστώς, το 2003, 2007/2008 και το 2011. Τέλος, ο Νόµος για 
τη Νοµιµοποίηση Διαµονής Μερικών Αλλοδαπών στην Επικράτεια της Δηµοκρατίας της 
Πολωνίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012, επιτρέπει στους παράτυπους 
µετανάστες να αιτηθούν άδεια παραµονής µε τον όρο ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, 
όπως συνεχιζόµενη διαµονή χωρίς διακοπή τουλάχιστον από την 20η Δεκεµβρίου 2007 και 
µετά. Μέχρι τα µέσα Αυγούστου 2012, υποβλήθηκαν συνολικά 9.154 αιτήσεις εκ των 
οποίων εγκρίθηκαν οι 2.883.167 Υλοποιήθηκαν και διαφορετικές πρωτοβουλίες. Στο Βέλγιο, 
η κατάχρηση του καθεστώτος της ψευδο-αυτοαπασχόλησης από Ευρωπαίους 
διακινούµενους εργαζοµένους, οδήγησε την κυβέρνηση σε νοµοθέτηση ώστε να απαιτείται 
η καταβολή των αντίστοιχων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από την ηµέρα άφιξής 
τους στη χώρα.168  

Οι εκ των προτέρων δηλώσεις (αναγγελίες) στις Επιθεωρήσεις Εργασίας µπορεί να 
λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Όπως στην περίπτωση της αναγγελίας απόσπασης 
εργαζοµένων, στην οποία συνήθως δηλώνονται το όνοµα του εργαζοµένου, ηµεροµηνίες 
και τόπος απόσπασης, και προβλεπόµενη διάρκεια ή προγράµµατα εργασίας και µισθοί, 
στην περίπτωση της Γαλλίας, ή η διεύθυνση του ατόµου που έχει στην κατοχή του τα 
έγγραφα κοινωνικής ασφάλισης στην εδαφική επικράτεια της χώρας όπου εκτελείται η 
εργασία, στην περίπτωση του Λουξεµβούργου, ή ακόµα µία ρήτρα δυνάµει της οποίας ο 
εργοδότης που προβαίνει σε απόσπαση εργαζοµένου δεσµεύεται να σέβεται τους κανόνες 
του Κράτους υποδοχής.  

                                                        

163 Τράπεζα γνώσεων Eurofound.  

164 Οδηγία της ΕΕ 2009/52/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 
2009 η οποία προβλέπει ελάχιστες προδιαγραφές και µέτρα κατά των εργοδοτών παρανόµως 
διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ L 
168/32, της 30ης Ιουνίου 2009. 

165 Εθνικές µελέτες. 

166 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 

167 Τράπεζα γνώσεων Eurofound. 

168 Προγραµµατικός Νόµος της 27ης Δεκεµβρίου 2012 (άρθρα 42-43).  
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4.3. Κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία 

Όπως αναφέρθηκε στην Έκθεση της 100ης ΔΔΕ, η επιθεώρηση εργασίας δεν νοείται 
πλήρης χωρίς την ύπαρξη κυρώσεων.169 Στις περισσότερες χώρες, οι κυρώσεις στον τοµέα 
της επιθεώρησης εργασίας έχουν τη µορφή προστίµων ή διοικητικών κυρώσεων. Γενικά, 
σεβαστός αριθµός χωρών έχει τροποποιήσει τη νοµοθεσία του ώστε οι κυρώσεις να είναι 
αποτρεπτικές, µε υψηλότερα ποσά προστίµων και επίσπευση διαδικασιών (Αυστρία, 
Δηµοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία 
και ΗΒ).170 Ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται συνήθως στις πιο σοβαρές υποθέσεις 
ασφαλιστικής απάτης και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως εµπορία ανθρώπων 
για καταναγκαστική εργασία. Όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι επιθεωρητές 
εργασίας έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιµα από 500 µέχρι 50.000 ευρώ και να 
παραπέµπουν υποθέσεις µέσω των εκθέσεών τους στην εισαγγελική αρχή επί ποινικής 
ευθύνης.171 

Σε χώρες όπως η Γαλλία, Γερµανία και Νορβηγία, οι ποινές επί αδήλωτης εργασίας 
µπορεί να συµπεριλαµβάνουν κράτηση. Σε πολλά συστήµατα, λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός 
σοβαρότητας της παράβασης κατά τον υπολογισµό του ακριβούς ποσού προστίµου. Σε 
άλλες, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα. Στη Δηµοκρατία της Τσεχίας η παράνοµη 
απασχόληση συγκαταλέγεται στα αδικήµατα που µπορούν να επιφέρουν ποινή προστίµου 
σε φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπό υπήκοο µέχρι και CZK 10.000 (περίπου 362 ευρώ την 22η 
Ιανουαρίου 2009). Σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που καθιστά δυνατή την εκτέλεση 
παράνοµης εργασίας και εποµένως διαπράττει παράνοµη πράξη, µπορεί να επιβληθεί 
πρόστιµο µέχρι και CZK 2.000.000 (72.375 ευρώ).172 Στο Βέλγιο, ο Ποινικός Κώδικας για 
την Απασχόληση και την Κοινωνική Ασφάλιση (ο Κώδικας) θεσπίζει τέσσερα επίπεδα 
διοικητικών κυρώσεων (βλ. Πίνακα κάτωθι).  

Ποινικός Κώδικας: κυρώσεις (opcentiemen) 

Επίπεδο κύρωσης Ποινή φυλάκισης Ποινικό πρόστιµο Διοικητικό πρόστιµα 

Επίπεδο 1   60 µέχρι 600 ευρώ 

Επίπεδο 2  Από 300 µέχρι 3.000 
ευρώ 

150 µέχρι 1.500 ευρώ 

Επίπεδο 3  Από 600 µέχρι 6.000 
ευρώ 

300 µέχρι 3.000 ευρώ 

Επίπεδο 4 Από 6 µήνες µέχρι 3 χρόνια Από 3.600 µέχρι 36.000 
ευρώ 

1.800 µέχρι 18.000 
ευρώ 

Ποινικά και διοικητικά πρόστιμα στο Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα 

Οι περισσότερες από τις εφαρµοστέες κυρώσεις επί αδήλωτης εργασίας και 
ασφαλιστικής απάτης κατατάσσονται στο τρίτο ή τέταρτο επίπεδο. Πιο αυστηρές κυρώσεις 
ισχύουν σε περιπτώσεις απασχόλησης παράνοµα διαµενόντων µεταναστών ή απουσίας 
άµεσης δήλωσης νέων εργαζοµένων. Διοικητικά και ποινικά πρόστιµα δεν µπορεί να 
επιβληθούν ταυτόχρονα για τα ίδια γεγονότα, τα µεν πρώτα επιβάλλονται όταν η εισαγγελία 
αποφασίσει να µην επιβληθεί ποινική κύρωση. Στους υπότροπους παραβάτες µπορεί να 
επιβληθούν διπλάσιες κυρώσεις. Αν ο ζηµιωθείς δεν είναι ο πολιτικώς ενάγων στη 

                                                        

169 ΔΟΕ (2011), Labour Administration and Labour Inspection, Report V, 100η συνεδρίαση, ILC 
(ΔΔΕ), Γενεύη, § 340. 

170 Πληροφορίες από κυβερνήσεις. 

171 Νόµος 3672/2009. 

172 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cz003.htm. 
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δικαστική διαδικασία, ο δικαστής θα διατάξει την αναδροµική καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών µε τόκο.  

Η λεγόµενη εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης και επιβάλλεται µε βάση µια έκθεση του επιθεωρητή εργασίας ή της δικαστικής 
αστυνοµίας για παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης εργαζοµένων (DIMONA). Ισούται µε 
το τριπλάσιο της εισφοράς που αντιστοιχεί στον ισχύοντα κατώτατο µισθό, µε ελάχιστο τα 
2.500 ευρώ, στο οποίο ποσό µπορεί να γίνουν κάποιες µειώσεις. Αν ο εργαζόµενος είναι 
παράνοµα διαµένων, η υπηρεσία µετανάστευσης θα ζητήσει από τον εργοδότη να την 
αποζηµιώσει µε τα έξοδα επαναπατρισµού. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, προκειµένου να διασφαλιστεί αυξηµένη 
αποτρεπτικότητα, έγιναν µεταρρυθµίσεις σε αρκετές χώρες, που θεσπίζουν πιο σκληρές 
ποινές ή επισπεύδουν διαδικασίες. Η Σλοβακία είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 
παράδειγµα, όπου η ποινή για µη καταχώριση εργαζοµένου ανέβηκε από τα 100 SKK για 
κάθε εργαζόµενο και κάθε ηµέρα εργασίας στα 500.000 SK το 2004. Στην Ισπανία έχουν 
αυξηθεί τα πρόστιµα για τα σοβαρά αδικήµατα (3.126 µέχρι 10.000 ευρώ). Όλες οι εταιρείες 
στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις για πολύ σοβαρό αδίκηµα στερήθηκαν κρατικών 
παροχών για περίοδο δύο ετών και συµµετοχής σε δηµόσιο διαγωνισµό για περίοδο πέντε 
ετών.173 Στη Ρουµανία, ισχύουν από το 2011 νέα ποινικά αδικήµατα.174 Στην Ελλάδα, ο ν. 
3966/2011 υποχρεώνει σε καταβολή χρηµατικού προστίµου επί τόπου. Στο Βέλγιο, οι 
διαδικασίες κυρώσεων επί ασφαλιστικής απάτης που χειρίζονται τα τέσσερα σώµατα 
επιθεώρησης εργασίας, αυξάνονται από το 2008.175 Στην Ιταλία, το πρόστιµο 
πολλαπλασιάζεται επί τον αριθµό των εργαζοµένων και των ηµερών εργασίας (µέγιστη 
κύρωση). Η Αυστρία, το 2007, ανέβασε το µέγιστο πρόστιµο για παραβίαση της 
υποχρέωσης δήλωσης εργαζοµένων στην κοινωνική ασφάλιση από 3.360 ευρώ σε 5.000 
ευρώ για κάθε εργαζόµενο. Σε πολλές άλλες χώρες οι κυρώσεις έγιναν πιο αυστηρές, όπως 
στη Δανία και την Ολλανδία,176 αλλά παρά ταύτα, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας αναφέρουν 
ότι η εφαρµογή είναι ανεπαρκής και η επιτυχία στην επιβολή εξαρτάται κατά πολύ από τις 
δυνατότητες των δικαστηρίων να παρακολουθούν τις υποθέσεις.  

Μερικές φορές κάποιες κυρώσεις θεωρούνται πιο αποτελεσµατικές από άλλες. Το 
κλείσιµο της εγκατάστασης προβλέπεται στη Γαλλία, την Ελλάδα,177 τη Σλοβακία178 και 
την Πορτογαλία,179 αλλά εφαρµόζεται σπάνια. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, σε 20 
εταιρείες επιβλήθηκε το κλείσιµο της επιχείρησής τους την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
µέχρι 31 Οκτωβρίου 2012.180 Στην Ιταλία, αν η παρουσία αδήλωτων εργαζοµένων ισούται 

                                                        

173 Εθνική µελέτη. 

174 Εθνική µελέτη. 

175 7.965 ποινικές διαδικασίες το 2008, 7.997 in 2009, 8.093 το 2010, 9.035 το 2011, 9.059 το 2012 
(εθνική µελέτη). Από τις αρχές του 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 η αξία των προστίµων που 
επιβλήθηκαν ήταν 22.711.813,17 ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 18.313.000,00 ευρώ πληρώθηκαν. 

176 Εθνική µελέτη. 

177 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 

178 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/sk016.htm. 

179 Άρθρο 562 του Εργατικού Κώδικα, εγκρίθηκε από το υπ.αριθ. 7/2009, της 12ης Φεβρουαρίου 
2009. 

180 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 
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µε ένα ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 20 τοις εκατό του εργατικού δυναµικού στην 
εγκατάσταση, οι επιθεωρητές εργασίας µπορούν να διατάξουν την άµεση αναστολή της 
δραστηριότητας της επιχείρησης.181 

Στο Βέλγιο, οι τραπεζικοί λογαριασµοί του παραβάτη µπορεί να δεσµευτούν. Στη 
Γαλλία, έχουν προστεθεί διάφορες ποινές (Ν. 324) κατόπιν διαδοχικών αναθεωρήσεων του 
Εργατικού Κώδικα, οι οποίες µπορεί να επιβληθούν σωρευτικά επί παραβίαση διατάξεων 
για την αδήλωτη εργασία, και έγκεινται σε µέχρι τρία χρόνια κάθειρξη και µέχρι 45.000 
ευρώ σε πρόστιµα (για παράδειγµα επί ύπαρξης συγκεκαλυµµένης σχέσης απασχόλησης), 
ή ακόµα και µέχρι πέντε χρόνια κάθειρξη όταν υπάρχει ανάµειξη ανηλίκων σχολικής 
ηλικίας ή παράτυπων αλλοδαπών εργαζοµένων, ή µέχρι πέντε χρόνια απαγόρευση από τη 
λειτουργία του εργοδότη στον ίδιο τοµέα. Επίσης προβλέπεται και η στέρηση των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Στις περισσότερες χώρες, οι επιθεωρητές εργασίας µπορούν να γνωστοποιήσουν στους 
εργοδότες για τυχόν µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, όπως µη καταβολή όλου του µισθού. 
Στην Ισπανία, οι επιθεωρητές εργασίας µπορούν επίσης να γνωστοποιήσουν στους 
εργοδότες ότι οφείλουν την πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών και ακόµα και να προάγουν 
την εγγραφή της εταιρείας.  

Οι µεταρρυθµίσεις στον εργατικό κώδικα έχουν εισαγάγει µηχανισµούς τέτοιους ώστε 
να καθίσταται πιο αποτελεσµατική η λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, θεσπίζοντας 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης και λίστες δεικτών για τον προσδιορισµό των 
συµβάσεων απασχόλησης έναντι πλασµατικών εµπορικών συµφωνιών, νοµικά τεκµήρια επί 
των ελαχίστων περιόδων απασχόλησης όταν εντοπίζονται αδήλωτοι εργαζόµενοι κατά τις 
επισκέψεις επιθεώρησης και σχήµατα συλλογικής ευθύνης. 

Τα τελευταία έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά καθώς ο κύριος ανάδοχος φέρει την 
ευθύνη για τα αδικήµατα ή για την πληρωµή προστίµων για τις παραβιάσεις που διέπραξαν 
οι υπεργολάβοι. Στην Ισπανία, µία πρόσφατη νοµοθεσία επέκτεινε την ευθύνη των 
αναδόχων αναφορικά µε ασφαλιστικές οφειλές των υπεργολάβων για όσο είναι η διάρκεια 
της σύµβασης. Στη Φιλανδία, σύµφωνα µε το Ν. 1233/2006, της 1ης Ιανουαρίου 2007, και 
όπως τροποποιήθηκε το 2012, απαιτείται από τα συµβαλλόµενα µέρη να ζητούν και να 
λαµβάνουν έγγραφα που να πιστοποιούν την εγγραφή και την πληρωµή των φόρων από τους 
υπεργολάβους καθώς και τη συµµόρφωση µε συλλογικές συµβάσεις. Το συµβαλλόµενο 
µέρος πρέπει να ενηµερώσει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων του για την ύπαρξη 
υπεργολαβίας ή προσωρινής απασχόλησης. Το 2010, οι αρχές εξέτασαν πάνω από 2.500 
συµβάσεις και οι µισές περίπου δεν ήταν συµµορφούµενες µε τη νοµοθεσία. Μέχρι το 
Μάρτιο του 2011, είχαν επιβληθεί πάνω από 300.000 ευρώ σε πρόστιµα. 

Σχήµατα συλλογικής ευθύνης εφαρµόστηκαν και στην Αυστρία το 2009 µε το Νόµο 
περί Ευθύνης Πελάτου και το 2011 µε το Νόµο περί Πρόληψης Απάτης. Το αποκαλούµενο 
Άρθρο 30bis στο Βέλγιο182 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Ο εργολάβος 
κατασκευαστής που καταβάλλει πληρωµές για εργασία σε εργολάβο ή υπεργολάβο 
υπηρεσιών ο οποίος κατά τη χρονική στιγµή της πληρωµής έχει οφειλές στην κοινωνική 
ασφάλιση, αναµένεται να παρακρατήσει και να αποστείλει στον αρµόδιο φορέα (ONSS) 35 
τοις εκατό του συνολικού ποσού. Στην περίπτωση που ο εργολάβος κατασκευαστής 
χρησιµοποιεί εργολάβο που οφείλει ασφαλιστικές εισφορές κατά τη σύναψη της σύµβασης, 
ο εργολάβος κατασκευαστής θα θεωρείται από κοινού υπεύθυνος για τις οφειλές των 

                                                        

181 Άρθρο 14 του Νοµοθετικού Διατάγµατος 81 του 2008. 

182 Άρθρο 30bis του νόµου της 27ης Ιουνίου 1969, τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 55 του 
Προγραµµατικού Νόµου της 27ης Απριλίου 2007, δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της 8ης 
Μαϊου 2007. 
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εργολάβων. Το ίδιο ισχύει και για τον εργολάβο σε σχέση µε τις οφειλές οποιουδήποτε 
υπεργολάβου. Δεδοµένου ότι η ψευδώς ανεξάρτητη εργασία έχει µεγάλη έκταση σε µεγάλες 
αλυσίδες υπεργολαβίας, η Ισπανία εισήγαγε στη νοµοθεσία της την ευθύνη του κύριου 
αναδόχου για οφειλές εργολάβων σε αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους.183 

Ευθύνη καταλογίζεται και σε άτοµα πίσω από επιχειρήσεις. Στην Ολλανδία, οι 
εκτιµήσεις δείχνουν ότι για κάθε 50 - 60 παράνοµους µεσάζοντες εργασίας που 
εντοπίζονται, κλείνει το 70 τοις εκατό των παράτυπων εταιρειών προσωρινής απασχόλησης. 
Έχοντας αυτό υπόψη, οι εθνικές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι δεσµεύτηκαν σε ένα νέο 
πρόγραµµα (το έργο Ρότερνταµ) µε στόχο να φτάσουν στα άτοµα πίσω από αυτά τα γραφεία. 
Το ίδιο συνέβη πρόσφατα και στην Ιρλανδία όπου οι επιθεωρητές εργασίας έβαλαν στο 
στόχαστρο διευθυντές και λογιστές εταιρειών.184 Στην Πορτογαλία, ο εργατικός κώδικας 
θεσπίζει την ευθύνη του διευθυντή µιας επιχείρησης για την πληρωµή των προστίµων που 
έχουν επιβληθεί στην εταιρεία σε συνδυασµό µε το τελευταίο µέτρο επί παραβιάσεων της 
εργατικής νοµοθεσίας. 

Οι κυρώσεις για εργοδότες που δέχονται εργαζοµένους µε παράτυπο καθεστώς από 
τρίτες χώρες, έχουν γίνει αυστηρότερες, ως αποτέλεσµα της κοινοτικής Οδηγίας 2009/52.185 
Στις περισσότερες χώρες, η χρήση παράτυπου διακινούµενου εργατικού δυναµικού 
δηµιουργεί ποινική ευθύνη και για τους εργοδότες και για τους αδήλωτους διακινούµενους 
εργαζοµένους. Στην Ελλάδα, προβλέπεται πρόστιµο 500 ευρώ στους εργοδότες υπηκόων 
τρίτων χωρών που ζουν νόµιµα στη χώρα αλλά που δεν είναι σε θέση να επιδείξουν τα 
απαραίτητα έγγραφα κατά τον χρόνο της επίσκεψης επιθεώρησης.186 Στη Γαλλία, αυτοί οι 
εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν ένα µε τρία χρόνια φυλάκισης ή πρόστιµα για είσοδο στην 
εθνική επικράτεια χωρίς προηγούµενη έγκριση. Επιπλέον, στην Πορτογαλία, όσοι αδήλωτοι 
εργαζόµενοι έτυχαν απαγόρευσης, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται ξανά στη χώρα. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιβολή κυρώσεων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των διακινούµενων 
εργαζοµένων, όπως συστήνεται και στην προαναφερθείσα κοινοτική Οδηγία, σύµφωνα µε 
τα οποία θα πρέπει να ζητείται από τον εργοδότη να καταβάλλει στον υπήκοο τρίτης χώρας 
τυχόν υπολειπόµενη αµοιβή για την εργασία που έχει γίνει και τυχόν φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές που εκκρεµούν. Τονίζει ότι αν το επίπεδο της αµοιβής δεν είναι 
προσδιορίσιµο, θα πρέπει να εκτιµάται ότι είναι τουλάχιστον ισόποσο µε τον κατώτατο 
µισθό που προβλέπεται στη νοµοθεσία, στις συλλογικές συµβάσεις ή σύµφωνα µε την 
καθιερωµένη πρακτική στους σχετικούς επαγγελµατικούς κλάδους. Ο εργοδότης θα πρέπει 
επίσης να καταβάλλει, όπου αυτό προβλέπεται, τυχόν κόστη που προκύπτουν από την 
αποστολή της οφειλόµενης αµοιβής στη χώρα επιστροφής του παρανόµως απασχολούµενου 
υπηκόου. Αναφέρει περαιτέρω ότι τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
υποβάλλονται αιτήσεις και δηµιουργούνται µηχανισµοί που να κατοχυρώνουν ότι όλες οι 

                                                        

183 Χάρτα για την Αυτοαπασχόληση (Charter of Self-Employed Work) εγκρίθηκε µε το Νόµο 20/2007 
της 11ης Ιουλίου, δηµοσιεύτηκε στο Buletín Oficial del Estado, Αριθ. 166 της 12ης Ιουλίου 2007. 

184 Πληροφορίες από την κυβέρνηση. 

185 Οδηγία 2009/52/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 
η οποία προβλέπει ελάχιστες προδιαγραφές και µέτρα κατά των εργοδοτών παρανόµως διαµενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών. Η Οδηγία θεσπίζει γενική απαγόρευση της απασχόλησης υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν έχουν άδεια διαµονής. Ο ορισµος του όρου απασχόληση για το σκοπό αυτό 
περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που είναι ή οφείλουν να είναι αµοιβόµενες, που έχουν 
αναληφθεί υπέρ ή υπό τη διεύθυνση και/ή εποπτεία κάποιου εργοδότη, ανεξάρτητα από τη νοµική 
σχέση. 

186 Πληροφορίες από την κυβέρνηση.	
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οφειλόµενες αµοιβές που ανακτήθηκαν καταβάλλονται στους δικαιούχους υπηκόους τρίτων 
χωρών (…) τα Κράτη µέλη θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα και την προστιθέµενη 
αξία που επιτρέπει στην αρµόδια αρχή να ασκήσει αγωγή κατά του εργοδότη µε σκοπό την 
ανάκτηση οφειλόµενης αµοιβής. 

Για το σκοπό αυτό, το Εθνικό Σχέδιο της Γαλλίας κατά της Αδήλωτης Εργασίας 2013-
2015187 εκφράζει άµεσα ότι πλέον των κυρώσεων για τους εργοδότες, προέχει να 
ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι ότι δικαιούνται αποζηµίωσης ακόµα και µετά την επιστροφή 
τους στη χώρα προέλευσής τους.  

Εφαρµόζονται αποτρεπτικά µέτρα µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που 
στοχεύουν στο οικονοµικό συµφέρον των επιχειρήσεων, όπως αφαιρώντας από την 
επιχείρηση το καθεστώς επιλεξιµότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων 
συµβάσεων και δηµόσιους διαγωνισµούς (Ιρλανδία, Πορτογαλία), την απόσυρση από 
κρατικές επιχορηγήσεις (Ουγγαρία188), ή το προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο µιας 
εγκατάστασης (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία). Εφαρµόζονται επίσης µέτρα δυσφήµισης όπως 
δηµοσίευση λίστας επιχειρήσεων που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας. Στην Πορτογαλία, τα ονόµατα των επιχειρήσεων που έχουν διαπράξει πολύ 
σοβαρά αδικήµατα µπορεί να δηµοσιευθούν στον ιστότοπο της επιθεώρησης εργασίας.189  

Αναφορικά µε την αποκατάσταση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, πολλές χώρες 
έχουν υιοθετήσει αποτελεσµατικά µέτρα στο εθνικό τους δίκαιο. Στη Σλοβενία, µε την 
τροποποίηση του Νόµου περί Πρόληψης της Παράνοµης Εργασίας και Επιχειρήσεων, του 
Δεκεµβρίου 2006, οι εργοδότες µε αδήλωτους εργαζοµένους υποχρεούνται να συνάψουν 
σύµβαση αορίστου χρόνου µε τους εργαζοµένους. Δηµιουργείται αυτόµατα σχέση 
απασχόλησης χωρίς να χρειάζεται προηγούµενη δικαστική απόφαση. Βεβαίωση 
απασχόλησης δίδεται στον εργαζόµενο εντός τριών ηµερών από την έκθεση του επιθεωρητή 
εργασίας που διαπιστώνει τα γεγονότα.190 Στο Βέλγιο εφαρµόζεται µία προσέγγιση 
προσέλκυσης της προσοχής για την παράνοµη απόσπαση, όπου ο εργαζόµενος δύναται να 
υποχρεώσει τον χρήστη να συνάψει σύµβαση εργασίας απροσδιορίστου χρόνου, αν 
αποδειχθεί παραβίαση της νοµοθεσίας. 

Και στους εργαζόµενους επιβάλλονται κυρώσεις όταν εργάζονται χωρίς να έχουν 
δηλωθεί. Αυτό ισχύει στις περισσότερες χώρες, όταν λαµβάνουν ως µη όφειλαν κοινωνικές 
παροχές ανεργίας, ασθένειας κλπ. Ενώ παράλληλα απασχολούνται ή στην περίπτωση 
ψευδών δηλώσεων προς τις δηµόσιες αρχές ή όταν δεν δηλώνουν τυχόν νέα θέση 
απασχόλησης.  

Σε επίπεδο διαδικασιών, το Βέλγιο εφάρµοσε το 2011 το ePV, την ηλεκτρονική 
καταγραφή παραβάσεων στη διάθεση των Επιθεωρήσεων Κοινωνικής Ασφάλισης,191 στο 
οποίο όλες οι εκθέσεις αποθηκεύονται σε κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο και φέρουν την 
ηλεκτρονική υπογραφή των επιθεωρητών οι οποίοι χρησιµοποιούν ηλεκτρονική κάρτα. 
Υιοθετήθηκε επίσης ένα µέτρο για την επίσπευση των διαδικασιών, χάρη στο οποίο αν ο 

                                                        

187 http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/plan_national_de_lutte_contre_le-
_travail_illegal.pdf. 

188 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/hu016.htm. 

189 Άρθρο 562 (1) του Εργατικού Κώδικα. 

190 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/si002.htm. 

191 Το έργο βραβεύθηκε µε το βραβείο eGovernment από την Οµοσπονδία Βιοµηχανιών Τεχνολογίας 
και εκτιµάται ότι επιφέρει εξοικονοµήσεις κόστους της τάξης των 5 εκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο. 
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ελεγκτής εργασίας παραιτηθεί από την άσκηση ποινικής δίωξης ή αν δεν αποφανθεί σε 
διάστηµα έξι µηνών από την παραλαβή του “procès-verbal” (έκθεση, πρακτικά), η 
διοικητική αρχή µπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης µε επιβολή διοικητικών κυρώσεων.192 
Με τον Προγραµµατικό Νόµο της 29ης Μαρτίου 2012, εισάγονται νέοι λόγοι για διακοπή 
της παραγραφής οφειλών προς το ασφαλιστικό σύστηµα.  

Εντούτοις, αν και έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες, οι κυρώσεις συνεχίζουν να 
αποτελούν πρόκληση, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιβολή τους, που εξακολουθεί να είναι 
πρόβληµα όταν υπάρχει ανάµειξη αλυσίδων υπεργολαβίας ή όταν διαπράττονται 
διασυνοριακές παραβάσεις. Σε χώρες όπως το Βέλγιο, τα σώµατα επιθεώρησης εργασίας 
περιορίζονται ως προς την ανάκτηση ασφαλιστικών εισφορών αφού δεν υφίσταται πλαίσιο 
συλλογικής ευθύνης, και ακόµα όταν η ποινική νοµοθεσία προβλέπει κάποιους 
µηχανισµούς, όπως τη δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών ή περιουσιακών στοιχείων, 
προκειµένου για την ανάκτηση κερδών που αποκτήθηκαν µε παράνοµες πρακτικές, δεν 
γίνεται συχνή χρήση αυτής της πρόβλεψης.  

5. Εμπειρίες συνεργασίας 

5.1. Συνεργασία με άλλες διοικητικές αρχές 

Προκειµένου να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα πολλαπλά χαρακτηριστικά της 
αδήλωτης εργασίας, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας χρειάζεται να συνεργάζονται µε άλλους 
δρώντες όπως ορίζεται στο Άρθρο 5(α) της Σύµβασης 81 και στο Άρθρο 12 (1) της 
Σύµβασης 129. Είναι µεγάλος ο αριθµός και πολύπλευρη η φύση των θεσµών που 
ασχολούνται µε την αδήλωτη εργασία στην Ευρώπη, µεταξύ αυτών σώµατα επιθεώρησης 
εργασίας, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικές διοικήσεις, υπηρεσίες 
µετανάστευσης και σε κάποιο βαθµό η αστυνοµία, ενώ όλοι τους έχουν συγκεκριµένο 
προφίλ και εντολή που διαφέρει τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι επαρκώς γνωστά 
µεταξύ οµολόγων ούτε µεταξύ χωρών. Έργα όπως το ICENUW (Εφαρµογή Συνεργασίας σε 
ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Αδήλωτης Εργασίας)193 εντόπισε τις αρµόδιες αρχές σε 
κάποιες χώρες, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα µία απογραφή που να επικαιροποιείται 
συνεχώς, όλων των δηµόσιων υπηρεσιών που εργάζονται πάνω στο θέµα σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

Σε επίπεδο χώρας, η Γαλλία ήταν από τις πρώτες χώρες που εγκαθίδρυσε µία 
διυπουργική οµάδα για την καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας το 1997 (DILTI)194 και 

                                                        

192 Εγκύκλιος 12/2012 της Γενικής Εισαγγελίας (General Prosecutors’ College), της 22ης 
Οκτωβρίου 2012. Διαθέσιµο στο: 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=poursuite%20infractions%20sociales%20&source=web&c
d=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.om-
mp.be%2Fextern%2Fgetfile.php%3Fp_name%3D4332732.PDF&ei=lrTyUJ2BHou10QXs7IFw&us
g=AFQjCNFj6N8XhGtQR49Xw160dOHAJQUNcg&bvm=bv.1357700187,d.d2k. 

193 Έργο που επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 ώστε να διερευνηθούν οι 
πιθανότητες συνεργασίας µεταξύ εθνικών φορέων επί κεφαλής για την καταπολέµηση της αδήλωτης 
εργασίας, µε τη συµµετοχή του Βελγίου, της Γαλλίας της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της 
Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνάς, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας και της Ισπανίας. Για 
περισσότερες λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε το διαδικτυακό τόπο:  
http://www.socialsecurity.fgov.be/en/conferences/icenuw/. 

194 Délégation Interministérielle à la Lutte contre le travail illégal (Διυπουργική Αντιπροσωπεία για 
την Καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας). 
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σήµερα µε την Εθνική Αντιπροσωπεία για την Καταπολέµηση της Απάτης (DLNF)195 επί 
κεφαλής για τον συντονισµό µεταξύ των υπουργείων. Έκτοτε, ακολούθησαν και άλλες 
εµπειρίες και προσπάθειες.  

 Η συνεργασία στην αδήλωτη εργασία καθώς και σε άλλα θέµατα έγκειται σε επίσηµα 
Μνηµόνια Συναντίληψης, ανεπίσηµες συµφωνίες ή συµµετοχή σε µεικτές επιτροπές, 
συµβούλια και παρόµοιες δοµές. Στην Πολωνία, για παράδειγµα χάρη στις συµφωνίες που 
συνήψε το 2007, οι φορολογικές αρχές ενηµερώνονται για οποιαδήποτε παράνοµη 
δραστηριότητα που µπορεί να αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια µιας επιθεώρησης και οι 
υπηρεσίες απασχόλησης ενηµερώνονται για εργαζοµένους χωρίς συµβάσεις που τυχόν 
εντοπιστούν στις επισκέψεις επιθεώρησης. Στην Ισπανία, δηµιουργήθηκε το 2008 ένα 
Παρατηρητήριο Απάτης µε τη συµµετοχή του Γενικού Λογιστηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
και της Επιθεώρησης Εργασίας, µε σκοπό τη µόνιµη επικαιροποίηση των πρακτικών απάτης 
και των προφίλ υψηλού κινδύνου σε διαφορετικούς τοµείς, τη θέσπιση πρωτοκόλλων 
δράσης και τη µελέτη νοµικών κενών. Πριν από αυτό, τουλάχιστον από το 2005, είχαν ήδη 
προσδιοριστεί κοινά σχέδια ανάµεσα στους φορείς ITSS (Επιθεώρηση Εργασίας), TGSS 
(Γενικό Λογιστήριο Κοινωνικής Ασφάλισης), INSS (Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Ασφάλισης), ISM (Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης Ναυτικού), και SPEE (Δηµόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης). Στην Ιρλανδία, µία µεικτή Οµάδα Υψηλού Επιπέδου του 
Υπουργείου Κοινωνικής Προστασίας και Εσόδων πραγµατοποιεί συναντήσεις µία φορά το 
τρίµηνο ώστε να εξασφαλίζεται µία δια-υπηρεσιακή προσέγγιση απέναντι στην αδήλωτη 
εργασία.  

Η Γαλλία ενίσχυσε τους µηχανισµούς συνεργασίας της το 2012, θεσπίζοντας µία 
διαθεσµική οµάδα εργασίας εµπειρογνωµόνων προκειµένου για την ανάλυση περίπλοκων 
νοµικών θεµάτων, την εναρµόνιση της ερµηνείας και τη βελτίωση των πρακτικών εργασίας, 
µελετώντας λεπτοµερώς περίπλοκες δικαστικές υποθέσεις και ατέλειες που εξαιτίας τους 
µπορεί να υπάρξει απόρριψη στο δικαστήριο. Ξεκίνησε νέα συνεργασία για την 
καταπολέµηση της αδήλωτης σε εδαφικό επίπεδο στη βάση θυλάκων. Στο Λουξεµβούργο, 
συστήθηκε το 2000 µία οριζόντια διοικητική µονάδα για την καταπολέµηση της παράνοµης 
εργασίας, που συντονίζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας και Ορυχείων και διεξάγει 
απροειδοποίητους ελέγχους.196 Στο ΗΒ, µέχρι το Μάρτιο του 2011, 200 άτοµα προσωπικό 
εργάζονταν στο JOSETs, οµάδες που ένωναν τις δυνάµεις τους µε το Υπουργείο Εργασίας 
και Συντάξεων, Εσόδων και την υπηρεσία απασχόλησης Jobcentre Plus, για να 
καταπολεµήσουν τη φορολογική και ασφαλιστική απάτη.197  Άλλες χώρες δηµιούργησαν 
οµάδες µε την ανάµειξη πολλών υπηρεσιών, όπως το διυπουργικό σώµα για τον έλεγχο της 
παράνοµης απασχόλησης αλλοδαπών εργαζοµένων στη Δηµοκρατία της Τσεχίας.198 Στη 
Φιλανδία, συστήθηκε το 2000 µία οµάδα καθοδήγησης για την καταπολέµηση του 
οικονοµικού εγκλήµατος. 

Το Βέλγιο προέβη στη σύσταση ενός µηχανισµού συνεργασίας µε ανάµειξη των 
σωµάτων επιθεώρησης στον τοµέα των συνθηκών εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων µε ισχυρή τοπική παρουσία. Σε αυτό το πλαίσιο 21 θύλακες περιφέρειας 
συναντώνται µία φορά το µήνα, µε επί κεφαλής την εισαγγελική αρχή. Ο θύλακας 

                                                        

195 Délégation national à la lutte contre la fraude (Εθνική αντιπροσωπεία για την καταπολέµηση της 
απάτης) ιδρύθηκε µε το Διάταγµα. 2008-371 της 18ης Απριλίου 2008, εν συνεχεία τροποποιήθηκε µε 
το Διάταγµα 2010/333 της 25ης Μαρτίου 2010. Η αντιπροσωπεία ανέλαβε τη γραµµατεία της εθνικής 
επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης και ο επί κεφαλής της αντιπροσωπείας διορίστηκε από 
το υπουργικό συµβούλιο κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού. 

196 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/lu002.htm. 

197 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/uk004.htm. 

198 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cz002.htm. 
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οργανώνει διήµερα επιθεώρησης µε ανάµειξη πολλαπλών ειδικοτήτων που διενεργούνται 
από τις τοπικές οµάδες παρέµβασης (GIR) κάθε µήνα, σύµφωνα µε το ετήσιο σχέδιο που 
εκπονείται από την Υπηρεσία Έρευνας και Πληροφόρησης για την Κοινωνική Ασφάλιση 
(SIRS). Το 2012, αυτοί οι θύλακες διεξήγαγαν συνολικά 11.377 ελέγχους, ιδιαίτερα στον 
τοµέα των κατασκευών και στον τοµέα horeca (βλ. Σχήµα κάτωθι).  

Απλοποιηµένη δοµή των θυλάκων Περιφέρειας στο Βέλγιο 

 
 

O Ποινικός Κώδικας για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ασφάλιση παρέχει το 
δικαίωµα στις οµοσπονδιακές υπηρεσίες για την Απασχόληση, την Εργασία και τον 
Κοινωνικό Διάλογο, την υπηρεσία ελέγχου του ONEM, την γραφείο επιθεώρησης της 
Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ασφάλιση, και την υπηρεσία επιθεώρησης 
του ONSS, να ανταλλάσσουν µεταξύ τους παντός τύπου πληροφορίες µε την προϋπόθεση 
ότι αυτό είναι χρήσιµο για την εφαρµογή του νόµου, και αναµένεται να γίνουν σοβαρά 
βήµατα µέχρι να είναι εφικτή η εξόρυξη δεδοµένων. 

Η πρόσβαση σε πληροφόρηση άλλων θεσµικών φορέων, βρίσκεται σε διαφορετικά 
στάδια υλοποίησης στην ΕΕ. Σε χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, υπάρχει άµεση 
πρόσβαση ή ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ των σωµάτων επιθεώρησης 
εργασίας και άλλων αρµόδιων αρχών σε επίπεδο εξόρυξης δεδοµένων, όµως σε άλλες χώρες 
αυτό αποτελεί ζήτηµα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις φορολογικές αρχές.  

Στο Βέλγιο λειτουργεί η καλή πρακτική των κοινών βάσεων δεδοµένων. Η BCSS 
(Τράπεζα Διασταύρωση για την Κοινωνική Ασφάλιση), µία πύλη προηγµένης τεχνολογίας, 
είναι µία οµοσπονδιακή υπηρεσία µε τριµερή διοίκηση, παρέχοντας στις υπηρεσίες 
επιθεώρησης εργασίας χρήσιµες πληροφορίες για τον σχεδιασµό της δράσης τους και τη 
διερεύνηση υποθέσεων. Στην πλατφόρµα είναι διασυνδεδεµένοι πάνω από 2.000 φορείς, 
συµπεριλαµβανοµένων και τοπικών φορέων, ενώ έγινε ανταλλαγή περισσοτέρων από 722 
εκατοµµυρίων µηνυµάτων το 2011. Ο κάθε φορέας καταχωρίζει και επικαιροποιεί τα 
δεδοµένα τα οποία είναι προσβάσιµα µέσω της πλατφόρµας. Πρόσβαση στα 
προστατευόµενα δεδοµένα είναι εφικτή µόνο για τον κεντρικό θεσµικό φορέα διοίκησης. Οι 
εργοδότες έχουν στη διάθεσή τους περίπου 40 ηλεκτρονικές εφαρµογές που εξαλείφουν 
διοικητικά εµπόδια, όπως η εφαρµογή DIMONA, για την εγγραφή νέων εργαζοµένων στο 
ONSS (Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης).  

Θύλακες	
Περιφέρειας

Επιθεώρηση	
Κοινωνικής	
Ασφάλισης

Επιθεώρηση	του	
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Κοινωνικής	
Ασφάλισης

Φόροι,	
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Προσανατολισμού,	
Δικαστικό	Σώμα,	
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Εθνικού	Γραφείου	
Απασχόλησης
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Οι τρεις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας του Βελγίου, έχουν µόνιµη πρόσβαση στις 
εξής ηλεκτρονικές εφαρµογές: 

- DIMONA (Δήλωση Απασχόλησης και Εγγραφή στην Κοινωνική Ασφάλιση)· 

- LIMOSA, βάση δεδοµένων που στήθηκε για να προετοιµαστεί η χώρα ενόψει της 
πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας στους εργαζοµένους από τα νέα 
Κράτη Μέλη της ΕΕ, την 1η Μαΐου 2009. Πρόκειται για ένα εργαλείο ελέγχου για 
την καταπολέµηση της απάτης και του αθέµιτου ανταγωνισµού από αλλοδαπούς 
εργαζοµένους οι οποίοι αποδέχονται να εργαστούν µε αµοιβές χαµηλότερες από τις 
αµοιβές της αγοράς και δεν σέβονται την εργατική νοµοθεσία του Βελγίου·  

- OASIS (Οργανισµός Υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης κατά της Απάτης). 
Σχεδιάστηκε για την καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα της κοινωνικής 
ασφάλισης, συστηµατικά και δοµηµένα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί ο 
Οργανισµός παρέχονται µέσω επικοινωνίας µε την Τράπεζα Διασταύρωση για την 
Κοινωνική Ασφάλιση. Η εφαρµογή αναλύει τους δείκτες απάτης, όπως µη 
φυσιολογική αύξηση ή µείωση του τζίρου, ξαφνική πρόσληψη ή απόλυση µεγάλου 
αριθµού εργαζοµένων, και κατηγοριοποιεί τις επιχειρήσεις ως προς επίπεδα 
κινδύνου· 

- GENESIS (Συλλογή Αποδεικτικών Στοιχείων από Εθνικές Έρευνες για τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης) ένα κοινό µητρώο έρευνας µε πρόσβαση στις 
εφαρµογές Dimona, Limosa και άλλες βάσεις δεδοµένων, ώστε να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος επικαλύψεων στις επιθεωρήσεις από διαφορετικές αρχές. Το λογισµικό 
επικαιροποιείται καθηµερινά, περιέχει πληροφορίες για τις επισκέψεις ελέγχου, 
τους λόγους για την πραγµατοποίηση επίσκεψη και αποτελέσµατα· 

- DOLSIS,199 µια νέα εφαρµογή (από το Νοέµβριο του 2011) που επιτρέπει σε 
δηµόσιους φορείς να έχουν άµεση πρόσβαση στα δεδοµένα του·200 

- Η Τράπεζα Διασταύρωση για την Κοινωνική Ασφάλιση, στην οποία 
καταχωρίζονται όλες οι επιχειρήσεις και οικονοµικές µονάδες, µε ταυτοποίηση 
ατόµων υπεύθυνων σύµφωνα µε το νόµο. 

Πλέον των παραπάνω, η Υπηρεσία Έρευνας και Πληροφόρησης για την Κοινωνική 
Ασφάλιση (SIRS) σχεδιάζει κοινά εργαλεία στα οποία έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες 
επιθεώρησης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να εξασφαλίζεται οµοιογένεια στην 
παρέµβαση.201 Επιπλέον, υπεγράφη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ των οµοσπονδιακών 
υπηρεσιών επιθεώρησης κοινωνικής ασφάλισης και τη φορολογική αρχή (SPF Finances) 
τον Ιανουάριο του 2010, για την ανταλλαγή πληροφοριών και αυτή την περίοδο, διεξάγονται 

                                                        

199 http://pub.storage.serverpark.be/dropbox/DOLSIS/121128_DOLSIS_5.mov. 

200 Ένα παράδειγµα των πλεονεκτηµάτων του DOLSIS: Ένας αλλοδαπός εργαζόµενος που θέλει να 
εργαστεί στο Βέλγιο χρειάζεται να αιτηθεί άδεια εργασίας στις περιφέρειες. Κάνοντας χρήση του 
DOLSIS, το περιφερειακό γραφείο απασχόλησης µπορεί να ελέγξει την κατάσταση των 
εργαζοµένων, αν είχε συνάψει προηγούµενη σχέση εργασίας. Αν µετά από ένα χρόνο, ο ίδιος 
εργαζόµενος ζητήσει να παραταθεί η άδειά του, το γραφείο µπορεί να ελέγξει αν οι προϋποθέσεις 
εξακολουθούν να πληρούνται. 

201 Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται κώδικας πρακτικής, εγχειρίδια για τον έλεγχο αλλοδαπών 
εργαζοµένων, ψευδο-αυτοαπασχόληση, και ανακριτικές δικαιοδοσίες των επιθεωρητών, οδηγίες για 
µηνιαίους ελέγχους, συναντήσεις ενηµέρωσης για τους θύλακες περιφέρειας, παραγωγή στατιστικών 
στοιχείων και κοινά έντυπα ακρόασης. 
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διαπραγµατεύσεις µε τη Γαλλία για να διερευνηθεί πιθανή άµεση πρόσβαση των αρχών και 
των δύο χωρών στα πληροφοριακά συστήµατα.202 

Χώρες όπως η Ισπανία, διερευνούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες από 
υπηρεσίες καταχώρισης εµπορικών ή περιουσιακών στοιχείων, και πρόσφατα η Γενική 
Επιθεώρηση Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέκτησε πρόσβαση σε δεδοµένα 
συµβολαιογραφείων και κτηµατολογίων. 

Στην Ολλανδία εφαρµόζεται ένα άλλο καλό παράδειγµα συνεργασίας. Οι Αρχές 
διεξάγουν έρευνες εστιάζοντας σε άτοµα για να εντοπίσουν τυχόν ανέργους που λαµβάνουν 
επίδοµα ανεργίας ενώ παράλληλα εργάζονται αδήλωτοι, προβαίνοντας σε αντιστοίχιση των 
βάσεων δεδοµένων διαφορετικών υπηρεσιών µέσω µιας κοινής εφαρµογής (Suwinet) µε τα 
δεδοµένα Δήµων, Εµπορικού Επιµελητηρίου, φορολογικής αρχής και κοινωνικής 
ασφάλισης. Στη Βουλγαρία η Γενική Εκτελεστική Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας έχει 
πρόσβαση στο µητρώο των συµβάσεων εργασίας το οποίο διαχειρίζεται η κρατική υπηρεσία 
Εσόδων. Το σώµα επιθεώρησης εργασίας στην Πολωνία έχει πρόσβαση στο εθνικό µητρώο 
των οικονοµικών µονάδων της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, στο µητρώο του φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης και στο γενικό ηλεκτρονικό σύστηµα ταυτοποίησης πολιτών.  

Σε πολλές χώρες συστήνονται διυπηρεσιακά µεικτά κλιµάκια για τη διενέργεια 
επισκέψεων σε χώρους εργασίας. Στο Βέλγιο, τη Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία 
και Ρουµανία διενεργούνται επισκέψεις επιθεώρησης από µεικτά κλιµάκια, σύµφωνα µε το 
ετήσιο εθνικό σχέδιο αλλά και σε ειδική βάση (ad hoc). Επίσης, διενεργούνται και κοινές 
αξιολογήσεις µετά τις επισκέψεις αναζητώντας λύσεις κυρίως αναφορικά µε τους 
παράτυπους µετανάστες και την πιθανή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στην Ιταλία, το 
προσωπικό της Επαρχιακής Διεύθυνσης Εργασίας (DPL) εργάζεται από κοινού µε τους 
Carabinieri, Guardia di Finanza ή σώµατα της Αστυνοµίας στους τοµείς όπου υπάρχουν οι 
συχνότερες αναφορές για υψηλό επιπολασµό αδήλωτης εργασίας.203  

Ένας άλλος τρόπος συνεργασίας µεταξύ των Επιθεωρήσεων Εργασίας και άλλων 
αρχών είναι να παραπέµπονται στις αρµόδιες αρχές υποθέσεις παραβίασης της νοµοθεσίας 
αναφορικά µε δηµοσιονοµική απάτη, ανθρώπινη εκµετάλλευση, απαράδεκτες συνθήκες 
στέγασης και κατάχρηση κοινωνικών παροχών. Καθώς ορισµένες περιπτώσεις 
εκµετάλλευσης θεωρούνται εγκλήµατα, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας συνεργάζονται στενά µε 
τις αστυνοµικές αρχές. Στην Πολωνία για παράδειγµα, η Συνοριακή Φρουρά ενηµερώνεται 
για όλες τις περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας µε ανάµειξη διακινούµενων εργαζοµένων.204 

Σε µία συνεργασία παρουσιάζονται και κίνδυνοι, αν δεν είναι σαφώς προσδιορισµένοι 
οι ρόλοι και η συµπληρωµατικότητα του κάθε θεσµού. Στο αρνητικό σενάριο, αυτό µπορεί 
να οδηγήσει σε συγκρουόµενες µεθόδους εργασίας, αντιπαλότητα, επικάλυψη προσπαθειών 
και αρνητική εικόνα για τον θεσµικό φορέα, συν περιορισµούς άνευ λόγου για τους 
εργοδότες. Για να αποφευχθούν αυτά, είναι θεµελιώδης η εδραίωση ρόλων και η κατανόηση 
από όλες τις πλευρές ως προς αρµοδιότητες, δυνατότητες και όρια, καθώς και ο συνεχής 
διάλογος. 

Δεν είναι συχνή η συνεργασία µε δρώντες της κοινωνίας των πολιτών και τον 
πανεπιστηµιακό χώρο. Όταν υφίσταται, η εµπειρία έχει να καταδείξει καλά αποτελέσµατα. 
Αυτή είναι η περίπτωση πιλοτικού προγράµµατος της υπηρεσίας επιθεώρησης κοινωνικής 

                                                        

202 Εθνική µελέτη. 

203 Εθνικές µελέτες και πληροφορίες από κυβερνήσεις. 

204 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/pl007.htm. 
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ασφάλισης του Βελγίου µε το Πανεπιστήµιο της Gant, µε σκοπό την ανάλυση των τάσεων 
στην απάτη κοινωνικής ασφάλισης. 

Το µοντέλο τρισδιάστατης συνεργασίας 

Το µοντέλο 3Δ συνεργασίας προτάθηκε από συµµετέχοντες σε στρογγυλή τράπεζα205 ως το πλέον 
ενδεδειγµένο για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, καθώς πρόκειται για ένα θέµα όπου εµπλέκονται 
πολλές αρχές. Το µοντέλο αποτελείται από ταυτόχρονους και διαδραστικούς οριζόντιους οµόκεντρους 
κύκλους, και µία κάθετη πυραµίδα. 

Οι οριζόντιοι οµόκεντροι κύκλοι, όπως τα κύµατα που δηµιουργούνται από µια πέτρα που ρίπτεται σε λίµνη, 
αντιπροσωπεύουν τους διάφορους δρώντες, από εκπροσώπους κρατικών αρχών που έχουν ανάµειξη 
σχετικά µέχρι κοινωνικούς εταίρους, ΜΜΕ, δικαστικό σώµα, αστυνοµία, οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, πανεπιστήµια, οι οποίοι τοποθετούνται σε διαφορετικές οπτικές γωνίες και επηρεάζονται όλοι από 
τις δράσεις όλων. 

Ένα καλό µοντέλο συντονισµού απαιτεί να θεωρηθούν τόσο το οµόκεντρο οριζόντιο επίπεδο όσο και το 
κάθετο επίθετο.	

5.2. Σχέσεις με το δικαστικό σώμα 

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, έχουν σχεδιαστεί ειδικές µέθοδοι που να επιτρέπουν τη 
συνεργασία Επιθεώρησης Εργασίας και Δικαιοσύνης στο µέγιστο δυνατό βαθµό, µε στόχο 
την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας στις παρεµβάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, 
καθώς και την επιβολή της εργατικής νοµοθεσίας µέσω εισαγγελικής παρέµβασης. Από 
αυτή την άποψη, αξίζει να µνηµονευθεί το σχόλιο της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της 
ΔΟΕ ότι δηλαδή η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνει η επιθεώρηση εργασίας 
“εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο οι δικαστικές αρχές 
επιλαµβάνονται των υποθέσεων που τους παραπέµπονται από ή κατόπιν σύστασης των 
επιθεωρητών εργασίας”, και ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα “για την ευαισθητοποίηση των 
δικαστών όσον αφορά τη συµπληρωµατικότητα των ρόλων της δικαιοσύνης και της 
επιθεώρησης εργασίας.”206 Προκειµένου να βελτιωθούν οι σχέσεις µε τις δικαστικές αρχές, 
έχουν συσταθεί ειδικές µονάδες εντός των Υπουργείων Εργασίας που ασχολούνται µε τα 
αρχεία διοικητικών και ποινικών διαδικασιών αγωγής, και διασφαλίζουν τη συνεργασία µε 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης για καλύτερο χειρισµό των υποθέσεων. Στο Βέλγιο, υφίσταται 
εκτενής επίσηµη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας και του 
δικαστικού συστήµατος αναφορικά µε τη δίωξη υποθέσεων αδήλωτης εργασίας. Οι 
υπηρεσίας επιθεώρησης κοινωνικής ασφάλισης και η δικαστική οµοσπονδιακή αστυνοµία 
συνεργάζονται στο πλαίσιο της λεγόµενης µεικτής µονάδας στήριξης θύλακα, που 
δηµιουργήθηκε το 2011, που λειτουργεί για την καταπολέµηση των σοβαρών και 
οργανωµένων αδικηµάτων απάτης στην κοινωνική ασφάλιση. Ο θύλακας στελεχώνεται από 
τέσσερις επιθεωρητές κοινωνικής ασφάλισης από το ONSS, ONEM και IS, δύο 
αστυνοµικούς, και έναν στατιστικό επιστήµονα από τη δικαστική οµοσπονδιακή αστυνοµία.  

Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν είναι πάντα οµαλή, 
κυρίως όταν οι διαδικασίες κυρώσεων απαιτούν εκ των υστέρων παρακολούθηση από 
κάποια δικαστική αρχή. Κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει ειδικές µορφές συνεργασίας 
ανάµεσα σε Επιθεώρηση Εργασίας και δικαστικό σώµα, µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η 
δράση της τελευταίας είναι αποτελεσµατική. Στο Βέλγιο, το σύστηµα Cheop παρέχει στους 

                                                        

205 Στρογγυλή τράπεζα µε επί κεφαλής και ανώτερα στελέχη επιθεωρήσεων εργασίας από το Βέλγιο, 
την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία και το INTEFP, από τη Γαλλία, που έλαβε χώρα στη 
Γενεύη στις 10 και 11 Ιουλίου 2013. 

206 CEACR: Γενική παρατήρηση αναφορικά µε τη Σύµβαση 81, 2008, σελ. 97. 
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επιθεωρητές εργασίας πρόσβαση σε δεδοµένα νοµολογίας εργατικού δικαίου και οι 
διαδικασίες προωθούνται ηλεκτρονικά στο δικαστήριο. 

Στη Γαλλία, θεσπίστηκε ένα γραφείο παρακολούθησης εντός της Γενικής Διεύθυνσης 
Εργασίας για την παρακολούθηση των αγωγών που έχουν ασκηθεί κατόπιν των δράσεων 
του σώµατος επιθεώρησης. Συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε διοικητικές και ποινικές 
αγωγές, και διαχειρίζεται τη συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειµένου να 
υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση της κάθε υπόθεσης. Επίσης, εισαγγελείς 
συµπροεδρεύουν στη Διαµερισµατική Επιχειρησιακή Επιτροπή κατά της Απάτης 
(CODAF), που στοχεύει στον επιχειρησιακό συντονισµό για την καταπολέµηση της 
παράνοµης εργασίας. Γίνονται τακτικές συναντήσεις για να παρουσιάζονται οι 
προτεραιότητες στις πολιτικές επί των εργασιακών θεµάτων, τα τρέχοντα ζητήµατα στους 
χώρους εργασίας, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στις δράσεις ελέγχου στο πεδίο, και 
επίσης η ενηµέρωση επί υποθέσεων κατά των οποίων έχει ασκηθεί αγωγή και είναι εν 
αναµονή της απόφασης, και, όπου χρειάζεται, για να προετοιµαστεί η συµµετοχή 
αξιωµατικών επιβολής του νόµου σε ακροάσεις υποθέσεων.  

Στην Αυστρία, παράλληλα µε τη διοικητική δικαστική διαδικασία, η οποία υλοποιείται 
σε ad hoc δικαστήρια µε ανάµειξη της Επιθεώρησης Εργασίας, υφίσταται και ποινική 
διαδικασία για την εκδίκαση υποθέσεων του ποινικού κώδικα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, 
ασκείται αγωγή όταν ένας επιθεωρητής υποβάλλει έγγραφα και εκθέσεις στο Τµήµα 
Ποινικών Ερευνών ή στην Εισαγγελία. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαστήρια οφείλουν να 
ενηµερώσουν την Επιθεώρηση Εργασίας περί λήξης ή ολοκλήρωσης της δικαστικής 
διαδικασίας αν και όχι υποχρεωτικά περί της δικαστικής απόφασης. Στην Πορτογαλία, 
υπάρχουν διαφορετικά µέσα ανεπίσηµης συνεργασίας στη βάση κοινής κατάρτισης, κοινών 
εκδόσεων και συναντήσεων λόγω του Μνηµονίου Συναντίληψης που έχουν συνάψει η Αρχή 
για τις Συνθήκες Εργασίας και το Κέντρο Δικαστικών Σπουδών, στο οποίο λαµβάνει χώρα 
η κατάρτιση εισαγγελέων και δικαστών. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα, οι επιθεωρητές 
έχουν τη δικαιοδοσία να ασκήσουν ποινική δίωξη εναντίον των παραβατών επί σοβαρών 
αδικηµάτων. Εντούτοις, εξαιτίας των καθυστερήσεων που διέπουν το δικαστικό σύστηµα, 
οι επιθεωρητές προτιµούν πολλές φορές να επιβάλλουν πρόστιµα.207  

Στη Γαλλία, ο επιθεωρητής θεωρείται αντιπρόσωπος της δικαιοσύνης σε ορισµένες 
συγκεκριµένες και επείγουσες υποθέσεις. Σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι επιθεωρητές καλούνται 
ως µάρτυρες, αν και όχι ως νοµικοί παραστάτες, αν και η Ισπανία αναγνωρίζει και τους δύο 
ρόλους. Επίσης στην Ισπανία, αποκτά µεγαλύτερο βάρος η συνεργασία µε τη δικαιοσύνη 
εστιάζοντας σε συγκεκριµένους τοµείς όπως ο οικιακός τοµέας. Υπό αυτή την έννοια, ο 
πρόσφατος νόµος 36/2011, της 10ης Οκτωβρίου, που ρυθµίζει τη δικαιοδοσία επί 
εργασιακών θεµάτων, προέβλεψε ότι η Γενική Επιθεώρηση Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης δύναται να αιτηθεί δικαστικής έγκρισης για τη διενέργεια επίσκεψης 
επιθεώρησης σε οικιακές εγκαταστάσεις, αν ο κύριος της εγκατάστασης αντιτίθεται ή αν 
αναµένεται τέτοιος κίνδυνος, υπό τον όρο ότι η επιθεώρηση σχετίζεται µε διοικητικές 
διαδικασίες που εν συνεχεία µπορούν να παρουσιαστούν ενώπιον της αρχής που έχει τη 
σχετική δικαιοδοσία, ή υπό τον όρο ότι µπορεί να δώσει τη δυνατότητα να διενεργηθούν 
άλλοι έλεγχοι ή επιθεωρήσεις σχετιζόµενοι µε θεµελιώδη δικαιώµατα ή ελευθερίες. Έχει 
συναφθεί ένα Πρωτόκολλο Πλαίσιο Συντονισµού µεταξύ του Γενικού Συµβουλίου του 
Δικαστικού Σώµατος, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Εισαγγελέα του Κράτους, προκειµένου για την 
αποτελεσµατική και ταχεία διερεύνηση εγκληµάτων κατά των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων και κατά της κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που διευκολύνει τους διαύλους 
συνεργασίας στην υποβολή εκθέσεων στα δικαστήρια και την ανταλλαγή πληροφοριών. 
Σύµφωνα µε το Νόµο 13/2012 της 26ης Δεκεµβρίου, προβλέπεται η σύσταση µιας ειδικής 
µονάδας εταιρικής υποστηρικτικής σχέσης προς τα Δικαστήρια και τη Γενική Εισαγγελία 

                                                        

207 Πληροφορίες από τις κυβερνήσεις. 
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για την καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης και της απάτης στην κοινωνική 
ασφάλιση, υπό την κεντρική αρχή της Γενικής Επιθεώρησης Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  

Στη Ρουµανία, ο εργοδότης ή ο παραβάτης έχει δικαίωµα να εφεσιβάλλει όλες τις 
κυρώσεις που εφαρµόζονται από τους επιθεωρητές εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
έκθεση επιθεώρησης και τα παραρτήµατά της χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία 
ενώπιον του δικαστηρίου. Ο επιθεωρητής εργασίας δεν µπορεί να κάνει κατάθεση, όµως η 
Επιθεώρηση Εργασίας εξουσιοδοτεί τους δικηγόρους της να εκπροσωπήσουν και να 
στηρίξουν την υπηρεσία και τον σκοπό της. Το δικαστήριο θα πρέπει να επικοινωνήσει την 
απόφασή του και στα δύο µέρη. Καθώς η πορεία των εκδικάσεων υποθέσεων εργατικού 
δικαίου µπορεί να είναι χρονοβόρα και η έκδοση δικαστικών αποφάσεων συχνά καθυστερεί, 
θεσπίστηκε µία κοινή επιτροπή κατόπιν σχετικού πρωτοκόλλου, µε τη συµµετοχή στελεχών 
από την Επιθεώρηση Εργασίας και το δικαστικό σώµα προκειµένου να καταρτίσουν κοινά 
προγράµµατα µε στόχο τη βελτίωση της συµµόρφωσης σε εθνικό επίπεδο.  

Οι καινοτόµες προσεγγίσεις σε τοµείς που δεν σχετίζονται µε την αδήλωτη εργασία θα 
µπορούσαν να επεκταθούν. Στην Ισπανία, για παράδειγµα, και εντός της λειτουργίας των 
δικαστηρίων κοινωνικών ασφαλιστικών θεµάτων, το σχέδιο δράσης για την εκπόνηση και 
εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2007-2012) 
δηµιούργησε το θεσµό του ειδικού εισαγγελέα σε κάθε αυτόνοµη κοινότητα για να 
επιλαµβάνεται υποθέσεων παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας. Οι εισαγγελείς αυτοί 
εργάζονται εκ παραλλήλου µε τα συνδικάτα και τους επιθεωρητές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
παραβιάσεων κανόνων πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Στην πράξη, οι εισαγγελείς 
πρέπει να ενηµερώσουν την υπηρεσία επιθεώρησης όταν ασκείται η οποιαδήποτε ποινική 
δίωξη, η οποία επιφέρει αναστολή της διοικητικής διαδικασίας. Από το δικαστήριο ζητείται 
επίσης να παράσχει στον επιθεωρητή όλη τη σχετική δικογραφία, συµπεριλαµβανοµένων 
και των καταθέσεων µαρτύρων.  

Επίσης στην Ισπανία, προβλέπονται περιοδικές συναντήσεις ανάµεσα σε δικαστικούς 
και επιθεωρητές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Με εγκύκλιο της 15ης Φεβρουαρίου 
1994 ζητείται αυστηρή συνεργασία ανάµεσα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, την εισαγγελία και το δικαστικό σώµα σε υποθέσεις εγκληµάτων κατά της 
ελευθερίας ως περιγράφονται στο Άρθρο 318-bis του Ποινικού Κώδικα, η οποία συνεργασία 
συνίσταται σε µόνιµη επικοινωνία µεταξύ του Επικεφαλής του Τµήµατος Επιθεώρησης σε 
Επαρχιακό ή Εδαφικό επίπεδο και της εισαγγελίας. Εντούτοις, έχει αναφερθεί ως πρόβληµα 
η έλλειψη εξειδικευµένων γνώσεων από πλευράς δικαστών.  

Στη Γαλλία, γίνονται περιοδικές συναντήσεις µε εισαγγελείς, αλλά και εκεί 
αναφέρθηκαν προβλήµατα  εξειδικευµένων γνώσεων. Το Βέλγιο αντιµετώπισε το 
συγκεκριµένο πρόβληµα, µε εκπροσώπηση της Επιθεώρησης Εργασίας σε όλα τα επίπεδα 
των εισαγγελικών αρχών. Σε άλλες χώρες, η απουσία δικαστηρίων εργατικού δικαίου 
αναφέρεται ως σηµείο συµφόρησης.  

Συνολικά, σχεδόν όλες οι χώρες που συµµετείχαν στη µελέτη αναφέρουν ότι 
αντιµετωπίζουν τις εξής προκλήσεις: ενηµέρωση από τα δικαστήρια επί των αποτελεσµάτων 
των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων και καθυστέρηση στις δικαστικές διαδικασίες, 
ανταγωνιστική ερµηνεία του νόµου και διαφορετικές επαγγελµατικές νοοτροπίες.  

5.3. Συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 

Στη Γενική Έρευνα για την Επιθεώρηση Εργασίας του 2006, η Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων για την Εφαρµογή Συνθηκών και Συστάσεων (CEACR) υπογραµµίζει 
ότι “η Επιθεώρηση Εργασίας µπορεί να επιτύχει τους στόχους της µόνο αν υιοθετηθούν 
κατάλληλα µέτρα από την αρµόδια αρχή που να προάγουν αποτελεσµατική συνεργασία µε 
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εργοδότες και εργαζοµένους αναφορικά µε τις δραστηριότητές της.208 Είναι γεγονός ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν θεµελιώδη ρόλο στη διαµόρφωση της απόκρισης για την πρόληψη 
και καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.  

Στις περισσότερες χώρες ο ρόλος τους είναι υπερασπιστικός και εκπαιδευτικός, όπως 
στην Ιρλανδία, όπου η εθνική Συνοµοσπονδία Επιχειρήσεων και Εργοδοτών (IBEC), η 
Ένωση Μικρών Εταιρειών  (SFA), η Βιοµηχανική Επαγγελµατική και Τεχνική Ένωση 
Υπηρεσιών (SIPTU) και το Συµβούλιο των Συνδικάτων  (ICTU) υποβάλλουν στην 
κυβέρνηση προτάσεις επί πολιτικών, εκπαιδεύουν εργοδότες και εργαζοµένους επί των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους και σε ορισµένες περιπτώσεις εγείρουν διεκδικήσεις 
στο όνοµα των τελευταίων. Στη Βουλγαρία, εγκαινιάστηκε ένα Εθνικό Κέντρο Κανόνων 
για Επιχειρήσεις τον Απρίλιο του 2010, το οποίο υλοποιήθηκε από την Ένωση 
Βιοµηχανικού Κεφαλαίου σε συνέργεια µε τη Συνοµοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων. 
Το 2009, θεσπίστηκε ένα δηµόσιο συµβούλιο για τον περιορισµό και την πρόληψη της 
άτυπης οικονοµίας, µε συµµετοχή εκπροσώπων των θεσµικών αρχών ελέγχου, υπουργείων, 
κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφεροµένων. Ο στόχος είναι ο καλύτερος συντονισµός 
και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την άτυπη 
οικονοµία. Συντάχθηκε ενηµερωτικό υλικό που διανεµήθηκε στις οµάδες στόχο, 
διεξήχθησαν εθνικές αντιπροσωπευτικές έρευνες, συζητήσεις σε στρογγυλά τραπέζια και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, τέθηκαν σε 
εφαρµογή ένα πληροφοριακό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένης και µίας πλατφόρµας εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, ένα φόρουµ στο διαδίκτυο, ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή για 
αναφορά πρακτικών άτυπης οικονοµίας και ηλεκτρονικά µηνύµατα προειδοποίησης.209  

Η συνεργασία µε την Επιθεώρηση Εργασίας είναι είτε άτυπη, ακολουθώντας την 
προσέγγιση βάσει αναγκών, είτε επίσηµη µε τη µορφή συµφωνιών, που είναι και το πλέον 
σύνηθες. Στη Ρουµανία, συνήφθη µία συµφωνία το 2011 µε το Κοινωνικό Ταµείο του 
Οικοδοµικού Κλάδου, έναν ιδιωτικό οργανισµό προνοίας, όπου εκπροσωπούνται συνδικάτα 
και οργανώσεις εργοδοτών στον κλάδο κατασκευών και υλικών οικοδοµής, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα για µια πολυεπίπεδη προσέγγιση όπου, για παράδειγµα, υπηρεσίες πρόνοιας 
παρέχονται µόνο στους νόµιµους εργαζοµένους.210 Στη Γαλλία, το Υπουργείο Εργασίας 
προσπαθεί να ενισχύσει τη δέσµευση των συνδικάτων στις συµφωνίες κλαδικής εταιρικής 
σχέσης. Από το 1992, έχουν υπογραφεί 17 τέτοιες συµφωνίες,211 µε µικρή συµµετοχή, όµως, 
του συνδικαλιστικού κινήµατος. Αντίστοιχες προθέσεις εκφράστηκαν από την Ισπανική 
κυβέρνηση αναφορικά µε την Εθνική Στρατηγική της για την Πρόληψη και Αποκατάσταση 
της Φορολογικής, Εργασιακής και Ασφαλιστικής Απάτης για το 2010-2012. Στο Βέλγιο, 
µία επιτροπή εταιρικής σχέσης επιφορτισµένη µε την προετοιµασία τριµερών συνόδων 
ανάµεσα στα αρµόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους, όπως ορίζεται στον 
Ποινικό Κώδικα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ασφάλιση (Άρθρο 15), έφερε 
καλά αποτελέσµατα σε τοµείς υψηλού κινδύνου όπως οι κατασκευές και η βιοµηχανία 
τροφίµων, όπου τελικά υπεγράφησαν το 2012 εθνικές συµφωνίες. Συστήθηκαν τριµερείς 
οµάδες εργασίας προκειµένου να συζητήσουν τα µέτρα ελέγχου προσαρµοσµένα ανά τοµέα. 
Τα µέρη της εταιρικής σχέσης έχουν το δικαίωµα να διοριστούν ως ενάγοντες στο 
δικαστήριο προκειµένου για την επιβολή κύρωσης σχετιζόµενης µε αδήλωτη εργασία ή 

                                                        

208 ΔΟΕ: General Survey of reports concerning labour inspection conventions and recommendations, 
(Γενική Επισκόπηση εκθέσεων αναφορικά µε τις Συµβάσεις επιθεώρησης εργασίας και συστάσεις), 
ΔΔΕ 95η Σύνοδος, Report III (Part B), Γενεύη. 

209 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/bg015.htm. 

210 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/ro001.htm. 

211 Σε τοµείς όπως η γεωργία, η ιδιωτική ασφάλεια, η προσωρινή εργασία, οι κατασκευές, η 
καθαριότητα, η διασκέδαση, η κλωστοϋφαντουργία, και τα κοµµωτήρια.  



 

61 

κοινωνική ασφαλιστική απάτη, στην περίπτωση που η φύση των γεγονότων που έχουν 
διαπραχθεί βλάπτει τα συλλογικά συµφέροντα που εκπροσωπεί.212 

Σε πολλές περιπτώσεις, η θεσµική συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους 
τοποθετείται σε επίπεδο συµβουλευτικών τριµερών σωµάτων, που συµµετέχουν στον 
προσδιορισµό των γενικών πολιτικών επιθεώρησης εργασίας, προγραµµάτων και σχεδίων 
δράσης. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ισπανία και η Πορτογαλία τα 
σώµατα επιθεώρησης εργασίας συναντώνται τακτικά µε τις οργανώσεις εργοδοτών και 
εργαζοµένων και αυτό ως άµεση υποχρέωση που απορρέει από το καταστατικό τους.213 
Στην Ισπανία, µία τριµερής συµβουλευτική επιτροπή έχει συµβουλευτικό ρόλο ως προς την 
Επιθεώρηση Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης αναφορικά µε τις στρατηγικές δράσης. 
Στη Λιθουανία, οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε την Επιθεώρηση Εργασίας στον 
σχεδιασµό µέτρων για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. 

Πρόσφορα εργαλεία για τη συµµετοχή σε κοινές δράσεις, αποτελούν οι εκστρατείες 
πληροφόρησης και οι εκστρατείες για θεσµικά κανονιστικά θέµατα. Χώρες όπως το Βέλγιο, 
η Γαλλία, η Ρουµανία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και το ΗΒ 
αναλαµβάνουν τακτικά δράσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους για λόγους ενηµέρωσης και 
για την έναρξη πρωτοβουλιών σε ειδικούς τοµείς, ή περιοχές, καθορίζοντας στόχους, 
στρατηγικές ακόµα και χαρτογραφώντας στόχους µε τη συνδροµή εργοδοτών και 
συνδικάτων. Μερικές φορές τις εκστρατείες τις ξεκινούν οι κοινωνικοί εταίροι και σε 
δεύτερο στάδιο, συµµετέχουν και οι εθνικές αρχές. Αυτό συνέβη στη Βουλγαρία, µε την 
πρωτοβουλία “Έλα στο Φως” της Ένωσης Βιοµηχάνων Βουλγαρίας (BIA) και της Ένωσης 
Βιοµηχανικού Κεφαλαίου Βουλγαρίας (BICA) µε ανάµειξη οκτώ µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος), η οποία στη συνέχεια υποστηρίχθηκε από το 
εθνικό συνδικάτο Promiana, την Επιθεώρηση Εργασίας, το Υπουργείο Οικονοµικών και την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.214  

Η Ισπανία υιοθέτησε µία απλή µέθοδο για την καλύτερη στράτευση των κοινωνικών 
εταίρων σε εκστρατείες, σε περιοχές ή τοµείς όπου είναι υψηλή η αποδοχή αδήλωτων 
δραστηριοτήτων, διοργανώνοντας ανοιχτές συγκεντρώσεις κατόπιν δηµόσιας ανακοίνωσης 
σε δηµαρχεία, όπου εξηγούνταν οι σκοποί, οι λόγοι και οι µέθοδοι της εκστρατείας, µε 
κάλυψη από τοπικά ΜΜΕ. Η χρήση αυτής της πρακτικής, µε το πέρας του χρόνου, προήγαγε 
ισχυρότερη δέσµευση από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων και ακόµα και των 
αγοραστών. 

Άλλες πρωτοβουλίες δρουν συµπληρωµατικά ως προς αυτή την προσέγγιση, δηλαδή 
τη συµµετοχή εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζοµένων για τον καθορισµό στρατηγικών 
και προγραµµάτων ή σε επίπεδο εργασιακού χώρου. Υπάρχουν προγράµµατα αυτο-
ρύθµισης για τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, και µηχανισµοί ασφαλιστικής 
πιστοποίησης που παρέχονται από οργανώσεις εργοδοτών σε επιχειρήσεις συµµορφούµενες 
µε συγκεκριµένα πρότυπα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν µηχανισµοί αυτο-ελέγχου που 
χρησιµοποιούν διαπιστευµένους επιθεωρητές του ιδιωτικού τοµέα για την επιτήρηση της 
συµµόρφωσης. Στην Ολλανδία, το SNCU, ένα ίδρυµα όπου εκπροσωπούνται εργοδότες και 
εργαζόµενοι, επίσης γνωστό και ως “αστυνοµία συλλογικών συµβάσεων”, ελέγχει τη 
συµµόρφωση ως προς τις συλλογικές συµβάσεις, µέσω εξειδικευµένων “ιδιωτικών 
επιθεωρητών” και επιχειρήσεων εξακρίβωσης, το οποίο βασίζεται σε αναλύσεις κινδύνου ή 
σε αναφορές που έχει δεχθεί στην ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή. Το 2011, το SNCU έλαβε 
6,45 εκατοµµύρια ευρώ από αναδροµικές πληρωµές. Αυτοί οι έλεγχοι µπορούν να 
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά ως προς τη δράση των επιθεωρητών εργασίας υπό τον όρο 

                                                        

212 Εθνική µελέτη. 

213 Νοµοθετική Πράξη 47/2012, της 31ης Ιουλίου 2012 και Νοµοσχέδιο 3996/2011. 

214 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/bg003.htm. 
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ότι είναι σαφές, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Αρ. 81, ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι µία 
δηµόσια υπηρεσία ανεξάρτητη από εργοδότες και εργαζοµένους, έχουσα το προνόµιο της 
Κρατικής αρχής, ήτοι τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.  

Η συνεργασία µε άλλους παίκτες, όπως ΜΚΟ, γίνεται όλο και πιο συνεκτική, αλλά δεν 
αποτελεί ακόµα κοινή πρακτική αν και η εµπειρία καταδεικνύει ότι θα µπορούσε να είναι 
χρήσιµη. Για παράδειγµα, στο Βέλγιο οι αρχές επιθεώρησης κοινωνικής ασφάλισης 
αναφέρουν ότι δέχονται χρήσιµες “ενηµερώσεις/συµβουλές” επί περιπτώσεων 
εκµετάλλευσης, από την O.R.c.a µία ένωση για την υπεράσπιση των παράνοµα διαµενόντων 
µεταναστών.215  

5.4. Διασυνοριακή συνεργασία 

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο για τον έλεγχο της 
αδήλωτης εργασίας.  Ο βασικός σκοπός της συνεργασίας συνήθως συνίσταται στην 
ανταλλαγή πληροφοριών για επιχειρήσεις και εργαζοµένους που δραστηριοποιούνται από 
τη µία χώρα στην άλλη, αλλά επίσης στην οικοδόµηση δυνατοτήτων, ανταλλάσσοντας 
απόψεις, εµπειρίες και εργαλεία. Εγχειρίδια και ερωτηµατολόγια ανταλλάσσονται ή 
καταρτίζονται από κοινού παρέχοντας ενηµέρωση για τους νόµους και τους κανονισµούς 
που ισχύουν, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται για 
επίσηµα υποχρεωτικά έντυπα τα οποία συµβουλεύονται οι επιθεωρητές επί επισκέψεων 
ελέγχου. Πέρα από τα άτυπα δίκτυα και επαφές, έχουν υπογραφεί διµερείς συµφωνίες, 
κάποιες στο πλαίσιο ευρύτερων συµφωνιών που έχουν υπογραφεί µεταξύ Υπουργείων 
Εργασίας. Η διοικητική συνεργασία που αφορά στην εφαρµογή της Οδηγίας 96/71 για την 
απόσπαση των εργαζοµένων για την παροχή υπηρεσιών, αποτελεί µείζονα λόγο για την 
ύπαρξη τέτοιων διευθετήσεων. Συµφωνίες έχουν υπογραφεί επίσης στο πλαίσιο των 
Κανονισµών 1408/71 και 883/2004 για το συντονισµό των πλαισίων κοινωνικής ασφάλισης 
και υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Αυτή η συνεργασία είναι συνήθης στις 
όµορες χώρες ή στις χώρες που έχουν κοινές πολιτισµικές ταυτότητες ή δέχονται 
υπερβολικές ροές εργατικού δυναµικού. 

Σε επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχει ακόµα αντιστοιχία στο κοµµάτι της αδήλωτης εργασίας 
στις κοινές πλατφόρµες που χρησιµοποιούνται, όπως η KSS, για την υγιεινή και ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας, κυρίως εξαιτίας των περιορισµών που επιβάλλει η προστασία της 
ιδιωτικότητας των ατοµικών δεδοµένων, αν και έχει ήδη γίνει ένα βήµα µε το σύστηµα IMI 
(Πληροφοριακό Σύστηµα Εσωτερικής Αγοράς) αναφορικά µε την απόσπαση των 
εργαζοµένων,216 µία ασφαλή διαδικτυακή εφαρµογή, σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 
2011, που επιτρέπει την διακρατική επικοινωνία µεταξύ αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, µε τη βοήθεια προ-µεταφρασµένων ερωτήσεων και απαντήσεων. 

Σε πολυµερές επίπεδο, στις 18 Φεβρουαρίου 2011, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας από 11 
χώρες της ΕΕ217 υπέγραψαν τη Χάρτα της Bruges, που προάγει µία κοινή υπεράσπιση της 
ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διοικητικής συνεργασίας στη µάχη για 
την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, της διασυνοριακής ασφαλιστικής απάτης, µε 
στόχο τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου. Σε µικρότερη κλίµακα, ένα περιφερειακό 

                                                        

215 http://www.orcasite.be/?id=24. 

216 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fr.html. Επίσης βλέπε Κανονισµός (ΕΕ) 
1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη 
διοικητική συνεργασία µέσω του Συστήµατος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά που 
καταργεί την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/49/EC (‘Κανονισµός IMI’). 

217 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουµανία και Ισπανία. 
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δίκτυο υπηρεσιών επιθεώρησης κοινωνικής ασφάλισης των χωρών Benelux συναντάται 
κάθε δύο χρόνια.  

Στην ΕΕ, υλοποιήθηκαν κάποιες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διοικητικής 
συνεργασίας µεταξύ των Επιθεωρήσεων Εργασίας για την καταπολέµηση της αδήλωτης 
εργασίας, όπως για παράδειγµα, η προαναφερθείσα πρωτοβουλία ICENUW (Υλοποιώντας 
τη Συνεργασία σε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Αδήλωτης Εργασίας) η οποία οδήγησε 
στην υπογραφή της Χάρτας των Βρυξελλών, µε τις συµµετέχουσες αρχές να δηλώνουν την 
προσήλωσή τους στην αύξηση των προσπαθειών για την καταπολέµηση της διακρατικής 
ασφαλιστικής απάτης, και η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την Απόσπαση Εργαζοµένων 
για την εφαρµογή της Οδηγίας 96/71218 καθώς και το έργο CIBELES (Σύγκληση 
Επιθεωρήσεων Εργασίας για την οικοδόµηση Ευρωπαϊκού Επιπέδου Συστήµατος Επιβολής 
νοµοθεσίας), µε επί κεφαλής την Ισπανία και µε έµφαση στην αµοιβαία συνδροµή των 
Επιθεωρήσεων Εργασίας της ΕΕ στους διασυνοριακούς ελέγχους και στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων. Οι χώρες που εµπλέκονται219 κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 
χρειάζεται να γίνουν βήµατα για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο 
της γενικότερης ανάγκης για κανονιστικό πλαίσιο ως προς το δικαίωµα της πρόσβασης σε 
πληροφορίες µε παράλληλη εγγύηση για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ CIBELES 

 

 

 

 

 

Με το έργο αυτό εξετάστηκε το πρόβληµα της επιβολής διοικητικών κυρώσεων από 
µία εθνική αρχή σε εργοδότες που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο Κράτος Μέλος, κάτι που 
γενικά θεωρείται µεγάλο εµπόδιο για την αποτελεσµατικότητα της επιθεώρησης εργασίας, 
καθώς αυτές οι κυρώσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο της Απόφασης Πλαίσιο 
2005/214/JHA του Συµβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 αναφορικά µε την εφαρµογή 
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των οικονοµικών ποινών. Ενώ µπορούν να 
επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε µία άλλη χώρα στη βάση της Οδηγίας, οι διοικητικές 
ποινές παραµένουν ως επί το πλείστον αναποτελεσµατικές όταν ο παραβάτης έχει την έδρα 
του σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ.  

                                                        

218 Οµάδα εµπειρογνωµόνων για τη συνδροµή των Κρατών Μελών σε θέµατα εντοπισµού και στην 
ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών, και για την εξέταση ερωτηµάτων που προκύπτουν από 
την εφαρµογή και την επιβολή της νοµοθεσίας για την απόσπαση εργαζοµένων. Η οµάδα θεσπίστηκε 
µε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Δεκεµβρίου 2008, που δηµοσιεύθηκε στην 
επίσηµη εφηµερίδα L8 της 13ης Ιανουαρίου 2009, σελ. 26-29. 

219 Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία. 
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Δεν υπάρχουν ακόµα µόνιµα φόρουµ ή επιτροπές για την αδήλωτη εργασία όπως η 
SLIC (Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας)220 για την υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία ή η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την απόσπαση εργαζοµένων221 αν και η 
τελευταία καλύπτει κάποια από αυτά τα προβλήµατα όποτε υφίσταται διασυνορική παροχή 
υπηρεσιών. Για παράδειγµα, ο σχεδιασµός του IMI  (Πληροφοριακό Σύστηµα Εσωτερικής 
Αγοράς), της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ανταλλαγής πληροφοριών, χρησιµοποιείται από τις 
αρµόδιες αρχές για την παρακολούθηση της απόσπασης εργαζοµένων. Από αυτή την άποψη, 
η χρήση του IMI ανοίγει νέους ορίζοντες για τον εντοπισµό της διασυνοριακής απάτης.  

Πέραν αυτού, η φιλοδοξία που αναδείχθηκε µέσα από πρωτοβουλίες διοικητικής 
συνεργασίας φορολογικών αρχών, όπως το FISCALIS, δεν έχει ακόµα αντίστοιχη έκφραση 
στον τοµέα της Επιθεώρησης Εργασίας για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Το 
εν λόγω πρόγραµµα υλοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε εφαρµογή της 
Απόφασης Αρ. 1482/2007/EC της 11ης Δεκεµβρίου 2007 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, και 
ο στόχος του είναι να βελτιωθεί η λειτουργία των φορολογικών συστηµάτων στην 
εσωτερική αγορά µε καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Εκτός από 
κατάρτιση, σεµινάρια, επισκέψεις εργασίας για τα στελέχη και βελτίωση των συστηµάτων 
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, το πρόγραµµα προωθεί πολυµερείς ελέγχους 
µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας τη δυνατότητα στις φορολογικές 
αρχές να ερευνήσουν αποτελεσµατικά τη διασυνοριακή απάτη.  

Υπάρχει µεγαλύτερος συντονισµός µεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, από 
ό,τι µεταξύ των Επιθεωρήσεων Εργασίας, όπου οι κανόνες που ισχύουν διαρθρώνουν µε 
σαφήνεια τον συντονισµό µεταξύ των χωρών της ΕΕ και του παρέχουν νοµικό υπόβαθρο.222  

Αν και οι διµερείς συµφωνίες έχουν γίνει κοινή πρακτική, δεν υπάρχουν πολλές 
εµπειρίες πέραν αυτού. Δεν αποτελούν προς το παρόν αποτελεσµατικές µορφές πολυµερούς 
επικοινωνίας όπως πλατφόρµες ή δίκτυα. Στην πραγµατικότητα, η διεθνής συνεργασία των 
αρχών επιθεώρησης εργασίας στην ΕΕ  (µε εξαίρεση την υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία) υλοποιείται ως επί το πλείστον µέσα από διµερή συνεργασία όπου ισχύουν πολλές 

                                                        

220 Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) συστάθηκε το 1982 προς συνδροµή των 
Ευρωπαίων και έλαβε επίσηµο καθεστώς µε την Απόφαση της Επιτροπής (95/319/EC), η εντολή της 
είναι γνωµοδοτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε όλα τα προβλήµατα που σχετίζονται 
µε την επιβολή από τα Κράτη Μέλη της Κοινοτικής νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. Συναντάται τακτικά δύο φορές το χρόνο, µε τη συµµετοχή όλων των επί κεφαλής 
Επιθεωρήσεων Εργασίας της ΕΕ που ασχολούνται µε θέµατα κινδύνου στην εργασία.Τακτικές ή ad-
hoc οµάδες εργασίας συζητούν συγκεκριµένα ζητήµατα όπως η επιβολη της νοµοθεσίας, ο 
εξοπλισµός εργασίας και χηµικά προϊόντα. Η SLIC δοργανώνει κάθε δύο χρόνια µία εκστρατεία 
επικοινωνίας και επιθεώρησης σε επιλεγµένα θέµατα. Οι µέχρι τώρα πρωτοβουλίες καλύπτουν 
διαφορετικά πεδία όπως ασφάλεια στον κατασκευαστικό τοµέα, αµίαντος, αξιολόγηση κινδύνου, 
χηµικοί κίνδυνοι, χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Οι επιθεωρητές 
εργασίας από τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ λαµβάνουν κοινή εκπαίδευση µε την εκάστοτε εκστρατεία 
και γίνεται προετοιµασία και χρήση εναρµονισµένων µεθόδων και εργαλείων. 

221 Η Επιτροπή συστάθηκε µε Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Δεκεµβρίου 2008 µε 
σκοπό τη στήριξη και συνδροµή των Κρατών Μελών σε θέµατα εντοπισµού και στην ανταλλαγή 
εµπειριών και καλών πρακτικών, την προαγωγή της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών, την εξέταση 
τυχόν ερωτηµάτων και δυσκολιών που προκύπτουν από την πρακτική εφαρµογή της νοµοθεσίας για 
την απόσπαση εργαζοµένων (Οδηγία 96/71), καθώς και από την επιβολή της στην πράξη. Όπως και 
η SLIC, η Επιτροπή συναντάται δύο φορές το χρόνο. 

222 Κανονισµός (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Σεπτεµβρίου 2009 που ορίζει τη διαδικασία για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 883/2004 για 
τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, διαθέσιµο στο: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:EN:HTML. 
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συµφωνίες και άτυπη δικτύωση. Γαλλία και Γερµανία υπέγραψαν συµφωνία συνεργασίας 
το 2001 για την άµεση ανταλλαγή πληροφοριών και τη διεξαγωγή κοινών δράσεων. 
Διενεργούνται τακτικές συναντήσεις µεταξύ των γραφείων των δύο χωρών, ανταλλαγές σε 
επίπεδο πρακτικής άσκησης και κοινές επισκέψεις σε συνοριακές ζώνες. Παρόµοιες 
συµφωνίες έχουν υπογράψει Γαλλία και Βουλγαρία (2008), Γαλλία και Ολλανδία (2011), 
Πολωνία και Πορτογαλία, Πολωνία και Βέλγιο (2007), Βέλγιο και Γαλλία (2003), Βέλγιο 
και Πολωνία (2007), Βέλγιο και Πορτογαλία (2009), Βέλγιο και Λουξεµβούργο (2009), 
Πορτογαλία και Ισπανία (2003) και πολλές άλλες. Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 της 
Οδηγίας 96/71, πολλές χώρες εγκατέστησαν εστιακά σηµεία ή γραφεία διασύνδεσης ώστε 
να συνεργάζονται µε αδελφές οργανώσεις στα άλλα Κράτη Μέλη. Σε µικρό αριθµό 
περιπτώσεων τα γραφεία αυτά παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό, για παράδειγµα στο 
Βέλγιο και στο Λουξεµβούργο. Στην τελευταία περίπτωση, λειτουργεί µονοαπευθυντική 
θυρίδα που παρέχει πληροφορίες σε τέσσερις γλώσσες σχετικά µε τους όρους και συνθήκες 
της απόσπασης.223 

 Σε κάποιες περιφέρειες, οι αρχές επιθεώρησης εργασίας οργανώνουν κοινές 
επισκέψεις σε εργοτάξια που βρίσκονται πέραν των εθνικών συνόρων. Η Ισπανία και η 
Πορτογαλία είχαν θετικά αποτελέσµατα από ελέγχους στον κατασκευαστικό τοµέα ώστε να 
εξαρθρώσουν δίκτυα οργανωµένου εγκλήµατος στην παράτυπη µετανάστευση, όπου 
εργαζόµενοι από τη Βραζιλία εισέρχονταν στην Πορτογαλία και παρουσιάζονταν ως 
πορτογαλικής καταγωγής µε ψευδείς ταυτότητες (βλ. ανωτέρω). Αυτή η πρωτοβουλία 
επαναλαµβάνεται σε λιγότερο ή περισσότερο τακτά χρονικά διαστήµατα στις περιφέρειες 
Galicia-Minho και Extremadura-Beja-Guarda. Αντίστοιχες δράσεις έγιναν και στη Γαλλία 
και την Ιταλία, ιδιαίτερα στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Το 2012, 
στο πλαίσιο µιας κοινής πρωτοβουλίας, οι δύο χώρες εξέτασαν τις παράτυπες εργασιακές 
σχέσεις στα πληρώµατα κρουαζιέρας. Σε συγκεκριµένες περιφέρειες, οι επιθεωρητές 
εργασίας συνεργάζονται συχνά σε άτυπο επίπεδο, δεδοµένης της συνεχούς ροής 
µετακινούµενων εργαζοµένων, όπως σε Βέλγιο/Γερµανία/Ολλανδία, Βέλγιο/Γαλλία και 
Γαλλία/Ιταλία. Το 2011, για πρώτη φορά, διενεργήθηκαν επισκέψεις επιθεώρησης σε δύο 
Λεττονικές εταιρείες µε δραστηριότητα στη Λιθουανία και από τις δύο εθνικές αρχές 
επιθεώρησης εργασίας.224 Υπάρχει συχνή άτυπη δικτύωση µεταξύ Βέλγων και Ολλανδών 
επιθεωρητών, µε συναντήσεις που διενεργούνται κάθε έξι µήνες όπου συζητώνται 
διασυνοριακά θέµατα. 

                                                        

223 http://business/belgium.be/fr/gerer_votre_enterprise/ressources_humaines/detachement/index.jsp 
Για πληροφορίες για το Λουξεµβούργο : http://www.guichet.public.lu/fr/enterprises/gestion-
juridique-commerciale/affaires-commerce/prestation-transfrontaliere-services/index.html. 

224 http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/lt017.htm. 
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Η Επιχείρηση “Trueno” στην Ισπανία225 

Το 2010, οι αρχές επιθεώρησης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης της Ισπανίας διεξήγαγαν µία 
εκστρατεία στο νησί της Ίµπιζα, µε τη συµµετοχή δέκα εφοριακών, τεσσάρων επιθεωρητών εργασίας, δύο 
βοηθών επιθεωρητών απασχόλησης, δύο στελεχών κατά της διαφθοράς και στελεχών της τοπικής 
δηµοσιονοµικής και αστυνοµικής αρχής, προκειµένου να αντιµετωπίσουν µία υπόθεση διασυνοριακής 
απάτης µε παραβάτη ένα consortium εταιρειών στον τοµέα της φιλοξενίας µε πάνω από 70 ξενοδοχεία στην 
Ίµπιζα και τη Μαγιόρκα . 

Οι εργαζόµενοι είχαν προσληφθεί στο Μπρνο, στη Δηµοκρατία της Τσεχίας, µέσω µίας εταιρείας φάντασµα 
του οµίλου, και στη συνέχεια είχαν αποσπαστεί για το καλοκαίρι στην Ίµπιζα για να εργαστούν ως 
σερβιτόροι, λαµβάνοντας µισθούς χαµηλότερους του κατώτατου µισθού και µε δήλωση στην κοινωνική 
ασφάλιση της Τσεχίας για 300 ευρώ το µήνα µόνο, παραβιάζοντας το όριο κατώτατου µισθού στην Ισπανία. 
Ο όµιλος είχε περίπου 100 επιχειρήσεις µαριονέτα, οι περισσότερες εξ αυτών χωρίς εργαζοµένους και µε 
έδρα την Ίµπιζα, την Πάλµα και τη Βαρκελώνη. 

Κατόπιν αιτήµατος της Επιθεώρησης Εργασίας της Ισπανίας, η Επιθεώρηση Εργασίας της Τσεχίας 
επισκέφτηκε το γραφείο αυτής της εταιρείας φάντασµα και επιβεβαίωσε ότι αυτό το γραφείο ήταν κλειστό 
χωρίς ίχνος δραστηριότητας. Παράλληλα, η ισπανική Φορολογική Διοίκηση είχε ξεκινήσει σχετική έρευνα 
για ενδεχόµενη φορολογική απάτη. Κατά τις επισκέψεις στην ιδιωτική κατοικία του επιχειρηµατία, οι 
επιθεωρητές εντόπισαν στοιχεία συµβολαίων µε γυναίκες εργαζόµενες από άλλες χώρες µε ενδείξεις 
εργασιακής και σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Στα κεντρικά γραφεία βρέθηκαν αρχεία µε µισθούς που είχαν 
καταβληθεί αλλά δεν είχαν δηλωθεί στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, για 300 περίπου 
εργαζοµένους. 

Μετά από κοινή δράση, διαπιστώθηκε η διάπραξη διαφόρων αδικηµάτων κατά των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων, καθώς και άλλων παραβάσεων αναφορικά µε την απόσπαση εργαζοµένων, διακριτική 
αντιµετώπιση αλλοδαπών εργαζοµένων, καταχρηστικά ωράρια εργασίας και 80 ψευδώς ανεξάρτητα 
απασχολούµενοι εργαζόµενοι.	

6. Συμπεράσματα 

Αν δεν αντιµετωπιστεί κατάλληλα, η αδήλωτη εργασία (ΑΕ) απειλεί να υπονοµεύσει 
τη δυνατότητα της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στην απασχόληση για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη ανάπτυξη. Η ΑΕ είναι µία µορφή κοινωνικού 
ντάµπινγκ που φέρνει τον αθέµιτο ανταγωνισµό ανάµεσα στις εταιρείες εξαιτίας χαµηλών 
µισθών και µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, και οδηγεί σε εργασιακές καταστάσεις 
που παραβιάζουν τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων. 

Η αυξηµένη φορολογία, η αµφιλεγόµενη αντίληψη του κόσµου για το ρόλο που 
επιτελείται από τους δηµόσιους θεσµούς, η µειωµένη προσδοκία για αξιοπρεπή 
συνταξιοδότηση ή κοινωνικά επιδόµατα σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, η 
υποχρηµατοδότηση προγραµµάτων διά βίου µάθησης, η ολοένα και µεγαλύτερη µείωση των 
δηµοσίων εσόδων αποτελούν όλα παράγοντες που είναι βαθιά ριζωµένοι σε προβλήµατα 
που χρονίζουν και επιδρούν στο µέγεθος της άτυπης οικονοµίας. Η χρηµατοοικονοµική 
κρίση στην Ευρώπη οδηγεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν πιο προσεκτικά τα προβλήµατα 
της αγοράς εργασίας, όπου αν αντιµετωπιστούν κατάλληλα φαινόµενα όπως η αδήλωτη 
εργασία, µπορεί να επιδράσουν θετικά στη δηµιουργία τυπικής απασχόλησης, στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και στην αύξηση των εσόδων για τα ταµεία του κράτος.  

Στις µέρες µας, η διεθνής διάσταση της αδήλωτης εργασίας είναι µια πραγµατικότητα. 
Με τις αγορές της ΕΕ να έχουν ανοίξει στην ελεύθερη κυκλοφορία επιχειρήσεων και 
εργαζοµένων, τα αποτελέσµατα της µη συµµόρφωσης µε την εθνική νοµοθεσία µπορεί να 
επηρεάσουν επιχειρήσεις, κοινωνίες και κυβερνήσεις πέρα από τα εθνικά σύνορα. Στην 
πραγµατικότητα, το κόστος της αδήλωτης εργασίας µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

                                                        

225 Εθνική µελέτη. 
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ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, µε υποβάθµιση των συνθηκών εργασίας, παρεµπόδιση της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιδείνωση της συνολικής κρίσης.  

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι µία δηµόσια λειτουργία της οποίας η εντολή είναι 
ευρεία και ποικίλη στην ΕΕ. Είναι η υπηρεσία που ηγείται στην πρόληψη και καταπολέµηση 
της αδήλωτης εργασίας. Αντιπροσωπεύει τον αρµόδιο θεσµό που συνεργάζεται µε τις 
ασφαλιστικές και φορολογικές αρχές, η οποία συνεργασία οδηγεί στην εφαρµογή των 
νόµων και των δηµόσιων πολιτικών ανάλογα µε τις περιστάσεις της εκάστοτε χώρας.  

Έστω κι αν οι Επιθεωρήσεις Εργασίας έχουν υιοθετήσει µια ευρύτερη θεώρηση ως 
προς την εντολή τους ή αν νέοι θεσµοί δηµιουργούνται για την αντιµετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας σε χώρες µε παράδοση στην επιθεώρηση εργασίας σε θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας, είναι πολλά αυτά που δεν έχουν γίνει ακόµα, ειδικότερα στη διεθνή συνεργασία. 
Διµερή µνηµόνια συναντίληψης, διασυνοριακές επιθεωρήσεις και δικτύωση 
µεταµορφώνουν τη δράση της επιθεώρησης εργασίας στην Ευρώπη, αλλά εξακολουθεί να 
µην υπάρχει ένα εδραιωµένο φόρουµ στο οποίο οι εθνικοί φορείς θα µπορούσαν να 
ανταλλάξουν τις απόψεις τους ή ακόµα και να σχεδιάσουν κοινές στρατηγικές και 
πρωτοβουλίες. Εντούτοις, σχετικές µε το αντικείµενο οµάδες αντιµετωπίζουν ήδη πτυχές 
του προβλήµατος, όπως η SLIC µε τη στρατηγική για ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η 
επιτροπή εµπειρογνωµόνων της ΕΕ για την απόσπαση εργαζοµένων ή η διοικητική επιτροπή 
συντονισµού σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, για τοµείς που άπτονται της ασφαλιστικής 
απάτης. 

Οι εκτιµήσεις για τη διάσταση της ΑΕ στην Ευρώπη δεν µας δίνουν σαφές περίγραµµα 
ως προς την έκταση του φαινοµένου. Τα αριθµητικά στοιχεία αλλάζουν ανάλογα µε τη 
µέθοδο συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων, όπως έµµεσες µέθοδοι ή έρευνες. Σε 
µεγαλύτερη συνάφεια µε τα παραπάνω, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επικαιροποιηµένη πηγή 
πληροφόρησης για τις διάφορες ετερόκλητες µορφές της αδήλωτης εργασίας, απαιτώντας η 
κάθε µία από αυτές ειδική προσέγγιση. 

Πέραν τούτου, οι εθνικοί θεσµοί δεν χρησιµοποιούν µία κατ’ελάχιστον κοινή δέσµη 
ορισµών, αλλά µένουν προσηλωµένοι σε εθνικές ιδιοσυγκρασίες. Στις περισσότερες χώρες 
της ΕΕ, η αδήλωτη εργασία ούτε ορίζεται νοµικά (εκτός από τον ορισµό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) ούτε µετριέται (ή µετριέται ανεπαρκώς), ούτε εντοπίζονται οι µορφές 
ασφαλιστικής απάτης στην αδήλωτη εργασία ειδικά ανά χώρα ή µε κοινά χαρακτηριστικά 
στην ΕΕ. Στην πραγµατικότητα, αν και υπάρχει ένας ευρύς κοινοτικός ορισµός, οι εθνικές 
νοµοθεσίες είναι ανάγκη να έχουν µία καλύτερη νοµική βάση που να ορίζει το πεδίο της 
επιθεώρησης εργασίας σε σχέση µε την ΑΕ, και να καθορίζει το πεδίο δικαιοδοσίας και 
ευθύνης της. 

Εντούτοις, η ΑΕ θεωρείται κρίσιµο πρόβληµα σε όλες τις χώρες. Η έλλειψη ορισµών 
ή προτύπων κανόνων προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία ώστε να ενσωµατώσει τις 
εξελισσόµενες πρακτικές της αγοράς εργασίας, αλλά επίσης µπορεί να επιφέρει και 
προβλήµατα επιβολής, καθώς είναι ανάγκη να τυποποιηθούν τα χαρακτηριστικά των 
αδικοπραξιών που µπορούν να επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις.  

Η ΑΕ είναι περίπλοκο φαινόµενο µε την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά της είναι κρυφά. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά δύσκολη την επιβολή του νόµου, γεγονός που επιδεινώνεται 
σε συγκεκριµένες περιστάσεις όταν οι εργαζόµενοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους από το 
σπίτι, όπως η οικιακή εργασία ή η τηλεεργασία.  Η πρόσβαση σε ιδιωτικά νοικοκυριά ενέχει 
περιορισµούς σε όλες σχεδόν τις χώρες, και χρειάζεται την έγκριση του κυρίου ή δικαστικής 
αρχής. Σε αυτό το πλαίσιο, µερικές πιλοτικές εφαρµογές ήταν επιτυχείς αλλά το πρόβληµα 
εξακολουθεί να µην αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον 
εντοπισµό των περιπτώσεων και τις πρακτικές διευθετήσεις για την επίσκεψη επιθεώρησης. 
Εδώ συµπεριλαµβάνεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.  
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Προβλήµατα που σχετίζονται µε την ΑΕ αντιµετωπίζονται στις περισσότερες χώρες 
στο ευρύτερο πλαίσιο της καταπολέµησης της παραοικονοµίας από διαφορετικούς εθνικούς 
φορείς επιβολής του νόµου κατά της ασφαλιστικής και φορολογικής απάτης. Επιπρόσθετα, 
οι κοινωνικοί εταίροι αναλαµβάνουν ενεργό δράση στην αντιµετώπιση του φαινοµένου 
καθώς αποτελεί τροχοπέδη στο δίκαιο ανταγωνισµό και απόπειρα κατά των αξιών που 
διέπουν την αξιοπρεπή εργασία.  

Σε επίπεδο διοίκησης εργασίας, αν και έχουν υπάρξει προσπάθειες σε πολλές χώρες να 
ενισχυθούν τα σώµατα επιθεώρησης εργασίας, εξακολουθούν να έχουν ελλιπείς πόρους και 
χρηµατοδότηση σε µεγάλο βαθµό, ιδιαίτερα σε εκείνα τα Κράτη Μέλη που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία ή η Ρουµανία. Στις 
ανωτέρω χώρες, έχουν παγώσει ή µειωθεί οι προσλήψεις επιθεωρητών εργασίας, τα 
προγράµµατα κατάρτισης, οι µισθοί και οι παροχές, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλες 
µεταβολές και χαµηλότερος βαθµός προσέλκυσης στην επαγγελµατική αυτή σταδιοδροµία. 
Ή στην Ιταλία όπου ο σηµερινός αριθµός επιθεωρητών εργασίας θεωρείται ανεπαρκής σε 
σχέση µε τη νέα πραγµατικότητα. Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική πίεση και η οικονοµική 
ένδεια έχουν αποδυναµώσει το θεσµό και την επαγγελµατική ποιότητα της επιθεώρησης 
εργασίας, µε αποτέλεσµα το σύστηµά του, όπως συµβαίνει και σε πολλές άλλες δηµόσιες 
αρχές, να είναι εκτεθειµένο σε συνεχή αναδιοργάνωση διαδικασιών και µειώσεις 
προσωπικού, µε παράλληλη αύξηση ευθυνών. 

Ταυτόχρονα, λόγω της οικονοµικής κρίσης, έχει ενισχυθεί (ακόµα και στην περίπτωση 
δηµοσιονοµικών περικοπών) ο θεσµικός ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς αποτελεί 
κρίσιµο µηχανισµό για την καταπολέµηση της ασφαλιστικής και φορολογικής απάτης. Στην 
πραγµατικότητα, είναι µεγάλη η σηµασία της Επιθεώρησης Εργασίας σε περιόδους 
οικονοµικής δυσπραγίας όπου οι πιέσεις για µειώσεις του κόστους αυξάνουν την ανάγκη 
για προστασία των εργαζοµένων και για διασφάλιση ότι προσαρµογές σε συµβάσεις 
εργασίας, ωράριο εργασίας, µισθούς και λοιπές συνθήκες εργασίας λαµβάνουν χώρα 
σύµφωνα µε το νόµο. Οι δικαστικές διαδικασίες είναι συνήθως δυσχερείς και χρονοβόρες, 
και η επιθεώρηση εργασίας αντιπροσωπεύει µία ευέλικτη υπηρεσία που µπορεί να επιτύχει 
καλύτερα αποτελέσµατα µε πιο ρεαλιστικό τρόπο. Εκ παραλλήλου, οι ανάγκες της νέας 
αγοράς εργασίας έχουν περιορίσει από πολλές απόψεις το πεδίο δράσης των Επιθεωρήσεων 
Εργασίας. Οι επιθεωρητές, εύλογα, έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους σε ορισµένες 
πτυχές που σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση (για παράδειγµα, οµαδικές απολύσεις, 
καθυστερήσεις πληρωµών µισθών) έτσι ώστε να ελλοχεύει ο κίνδυνος να µην µπορούν να 
διεξαχθούν ολοκληρωµένα ή ισορροπηµένα οι επισκέψεις επιθεώρησης. Θα πρέπει να 
αξιολογηθεί προσεκτικά η επίδραση αυτής της έλλειψης ισορροπίας, διότι θα µπορούσε να 
επιδράσει αρνητικά στις συνθήκες εργασίας, όπως υγιεινή και ασφάλεια οι οποίες ενδέχεται 
να παραµεληθούν υπό το βάρος θεµάτων σχετικών µε την οικονοµική κρίση.  

 Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει πρωτεύουσα ευθύνη επιχειρησιακή και ως προς τις 
πολιτικές για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αυτό δεν προβλέπεται να 
αλλάξει. Εντούτοις, η µείωση των οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων καθώς και οι 
συνθήκες εργασίας στις Επιθεωρήσεις Εργασίας της ΕΕ (ιδιαίτερα σε εκείνα τα Κράτη 
Μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση) έχουν υπονοµεύσει τη δράση τους και 
έχουν µειώσει τα κίνητρά τους. Η επιθεώρηση κατέχει κοµβικό ρόλο αλλά αυτό δεν είναι 
αρκετό. Θα χρειαζόταν να ενισχυθούν περαιτέρω εθνικές και δηµιουργικές πολιτικές µε 
έµφαση στην ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση, καθώς και νέες µορφές πρόληψης και 
συγκεκριµένες στρατηγικές για ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων.  

Υπάρχει επίσης ανάγκη να βελτιωθεί η πολιτική των κινήτρων για την αποφυγή 
παρανοµιών. Η έλλειψη επιβολής του νόµου ωθεί σε νέες κυρώσεις και διαδικασίες οι 
οποίες θα µπορούσαν να αποτρέψουν τις παραβάσεις και να δηµιουργήσουν ένα σθεναρό 
περιβάλλον συµµόρφωσης.  
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Παράλληλα, η συνεργασία µεταξύ φορέων, µε την ευρύτερη έννοια, αποτελεί κύριο 
χαρακτηριστικό στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. Εντούτοις, η ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ δηµόσιων αρχών παραµένει πρόκληση σε πολλές χώρες, λόγω της 
νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων ή λόγω της έλλειψης παράδοσης 
στη συνεργασία ή λόγω ανεπαρκών πληροφοριακών συστηµάτων. Σε µερικές χώρες έχουν 
αναληφθεί ειδικές προσπάθειες για να βελτιωθεί η συνεργασία µε άλλους φορείς επιβολής 
τη νοµοθεσίας και µε τη δικαιοσύνη, όπως οι θύλακες κατά της απάτης στο Βέλγιο ή η 
συµφωνία µε την Εθνική Εισαγγελική Αρχή στη Γαλλία· σε άλλες χώρες όµως, η ανταλλαγή 
δεδοµένων ή οι σχέσεις µε το δικαστικό σύστηµα είναι δυσχερείς και εποµένως οι κρατικές 
αρχές θα ήταν αναγκαίο να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτό, καθώς διακινδυνεύεται η 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος επιθεώρησης εργασίας. 

Η ορθή αντιµετώπιση της ΑΕ θα βοηθούσε στην εξεύρεση κατάλληλης λύσης σε αυτό 
το περίπλοκο ζήτηµα. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σαφή προσδιορισµό και µέτρηση της ΑΕ, 
και σε µερικές χώρες ανάθεση της πρωτεύουσας ευθύνης σε ένα συγκεκριµένο θεσµικό 
φορέα. Επιπροσθέτως, απαιτούνται σαφή δεδοµένα για να βελτιωθεί ο σχεδιασµός και η 
στόχευση δράσης. Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η χαρτογράφηση είναι αναγκαίοι για 
την καταπολέµηση της ΑΕ. Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας θα πρέπει να µπορούν να 
επεξεργάζονται προφίλ επικινδυνότητας για τη στρατηγική χάραξη της δράσης τους. Για το 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να µπορούν να βασιστούν σε ακριβή και επικαιροποιηµένα 
δεδοµένα. Τα εν λόγω δεδοµένα για την ΑΕ θα πρέπει να συγκεντρώνονται ανά τοµείς, 
περιοχές και ζητήµατα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύγχρονο λογισµικό, ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των φορέων διοίκησης εργασίας και λοιπών εµπλεκοµένων, και 
συµµετοχή εµπειρογνωµόνων στον προσδιορισµό σεναρίων που θα επιτρέπουν το µεσο-
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό για την επιχειρησιακή επιτόπια δράση. Στην περίπτωση που 
δηµόσιοι φορείς έχουν κοινή πρόσβαση σε πληροφορίες, για παράδειγµα µέσω 
ηλεκτρονικών πυλών, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας δεν έχουν πάντα επάρκεια σε γνώσεις 
στατιστικής. Το τελευταίο θα διευκόλυνε τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας.  

Σε όλες τις επισπεύδουσες αρχές χρειάζεται να υπάρχουν επαρκείς πόροι για το 
συγκεκριµένο καθήκον, και όχι να µειώνονται συνεχώς. Από επιχειρησιακή σκοπιά, µόνιµη 
πρόκληση για τις αρχές επιθεώρησης εργασίας συνιστά η καταπολέµηση της ΑΕ µε τους 
πόρους, τα κατάλληλα εργαλεία, την κατάρτιση και καθοδήγηση να µειώνονται συνεχώς. 
Εποµένως, οι συνέργειες προέχουν. Οι από κοινού δραστηριότητες αποκτούν µεγάλη 
αναγνωρισιµότητα στην ευρύτερη κοινωνία και βοηθούν στην προαγωγή της φορολογικής 
και κανονιστικής συµµόρφωσης.  

Οι επιθεωρητές εργασίας χρειάζεται να επικαιροποιούν συνεχώς τις γνώσεις τους στις 
πρακτικές της αγοράς εργασίας. Στην πραγµατικότητα, η ΑΕ δεν είναι στατικό φαινόµενο, 
καθώς η ασφαλιστική απάτη και η µη συµµόρφωση εξελίσσονται συνεχώς. Οι Επιθεωρήσεις 
Εργασίας θα πρέπει να έχουν την αναλυτική δυνατότητα να αναγνωρίζουν αυτές τις αλλαγές 
και ενεργητική στάση ώστε να υιοθετούν νέες προσεγγίσεις και να µετέχουν σε εταιρικές 
σχέσεις που να ανταποκρίνονται κατάλληλα στην εξελισσόµενη αγορά εργασίας. Υπάρχει 
σαφής ανάγκη να ενθαρρυνθεί η διάδραση µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων µερών, 
ιδιαίτερα εργοδότες και εργαζοµένους.  

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας χρειάζεται να προσανατολιστούν πέρα από την τιµωρητική 
προσέγγιση ως πρώτο µέληµα, και να επιδιώξουν την ισορροπία ανάµεσα στην πρόληψη 
και τις κυρώσεις (υπενθυµίζοντας, για παράδειγµα, ότι η λογική της “µέγιστης κύρωσης” 
που προβλέπεται σε ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες δεν έφερε σαφείς επιτυχίες). Θα 
χρειαστεί επίσης να εφαρµοστεί ένα διασυνοριακό σύστηµα κυρώσεων για αλλοδαπές 
επιχειρήσεις.  

Σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω οι βέλτιστες προσεγγίσεις και 
µέθοδοι για την καταπολέµηση της ΑΕ µε σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο (συγκεκριµένες µονάδες, διεπιστηµονικές µονάδες, ad hoc οµάδες, 
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συγκεκριµένες εκστρατείες κλπ). Η διασυνοριακή επιβολή διοικητικών κυρώσεων, για την 
οικοδόµηση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος κυρώσεων στην ΕΕ, εξακολουθεί να είναι 
ένα ζήτηµα σε εκκρεµότητα. 

Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη να ενισχύσει µία συνεργασία µεταξύ 
των Κρατών Μελών της ανάµεσα σε διαφορετικά σώµατα επιβολής του νόµου, όπως οι 
Επιθεωρήσεις Εργασίας, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και οι φορολογικές αρχές, µε 
προοπτική την πρόληψη και την αποτροπή της ΑΕ.  

7. Συστάσεις για την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας στην 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 

1) Σε επίπεδο ΕΕ, χρειάζεται κατάλληλος προσδιορισµός των τύπων ΑΕ και µέτρηση 
της έκτασής της. Θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι ευκαιρίες για υιοθέτηση 
κοινής ορολογίας µε βάση τον κοινοτικό ορισµό, ανάλυση των κοινών πρακτικών 
ΑΕ στις εκάστοτε χώρες, αξιολόγηση της επίπτωσης διαφορετικών νοµικών 
προσεγγίσεων, πολιτικών, στρατηγικών και ειδικών µέτρων, και να ενισχυθεί η 
συνεργασία ανάµεσα στους εθνικούς φορείς επιβολής του νόµου. Αυτό θα 
µπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός διεθνούς νοµικού εργαλείου για την 
ΑΕ.  

2) Μια αποτελεσµατική εθνική πολιτική για την ΑΕ θα πρέπει να ξεκινήσει µε µια 
ισχυρή δέσµευση από τις Κυβερνήσεις, µεταφραζόµενη σε ένα εφαρµοστικό 
θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο θα καθορίσει το ρόλο της κεντρικής 
αρχής για την εφαρµογή της στρατηγικής. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής 
διαχωρισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων και των 
συντονιστικών µηχανισµών, όπου θα συµπεριλαµβάνονται προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα, χρονοδιαγράµµατα, παρακολούθηση και αξιολόγηση. 

3) Ως προκαταρκτικό βήµα νοείται η γενικότερη προσέγγιση µέσω του κοινωνικού 
διαλόγου για την ΑΕ, ώστε να ενδυναµωθεί περαιτέρω η προσήλωση εργοδοτών  
και εργαζοµένων σε όλες τις περιπτώσεις έµµισθων δραστηριοτήτων εργασίας, µε 
έµφαση στην άτυπη οικονοµία. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προβούν στα 
αναγκαία βήµατα για να βελτιώσουν το οικονοµικό πλαίσιο δηµιουργώντας τις 
συνθήκες για υγιή ανταγωνισµό των επιχειρήσεων, στέρεο κανονιστικό πλαίσιο 
στην αγορά εργασίας και πολιτικές κοινωνικής προστασίας µε κατάλληλη στήριξη 
και χρηµατοδότηση. Αναφορικά µε την επιθεώρηση εργασίας, ο βασικός στόχος 
θα πρέπει να είναι η πιο στοχευµένη και συνεκτική χρήση των υπαρχόντων πόρων 
διασφαλίζοντας την προστασία συνθηκών εργασίας και δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 
στα δικαιώµατα ευάλωτων οµάδων εργαζοµένων όπως υπηκόων τρίτων χωρών. 

4) Σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα κατάλληλα νοµοθετικά µέτρα, 
ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ των διαφορετικών αλλά σχετιζόµενων 
εννοιών, όπως παρανοµία, αδήλωτη εργασία, άτυπα καθεστώτα, εργασιακή και 
ασφαλιστική απάτη. Αυτή η διάκριση µπορεί να οδηγήσει σε σαφή προσδιορισµό 
της κατάστασης της ΑΕ, διευκολύνοντας τη µέτρησή της και τη χάραξη 
στρατηγικών. 

5) Διοικητικά βάρη για τους εργοδότες θα πρέπει να µειωθούν, όπου χρειάζεται, 
ώστε να βελτιωθεί η συµµόρφωση µε την εργασιακή νοµοθεσία, κυρίως 
καθιστώντας ευκολότερη την καταχώριση των εργαζοµένων, τη δήλωσή τους 
στην κοινωνική ασφάλιση και την πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών, µέσα 
από ταχείες και προσβάσιµες διαδικασίες.  
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6) Στις εθνικές στρατηγικές για την ΑΕ θα πρέπει να συµπεριληφθεί µία ισχυρή 
διάσταση ευαισθητοποίησης, µε εκστρατείες που να στοχεύουν στην αλλαγή 
νοοτροπίας των ανθρώπων ως προς το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό, όχι µόνο 
επειδή είναι “νόµιµο” ή “παράνοµο”, αλλά επειδή υφίσταται παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην εργασία. Στη στρατηγική θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται τόσο µέτρα πρόληψης όσο και αποτροπής. Ως προς το 
τελευταίο, θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα κυρώσεων σε 
ευθυγράµµιση µε µία στέρεη συνεργασία µε τις δικαστικές αρχές. Θα πρέπει να 
µελετηθούν κίνητρα για µετάβαση στην τυπική εργασία, και αντιστοίχως αυτά να 
προταθούν κατάλληλα.  

7) Θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα για µία δέσµη κατευθύνσεων σε κοµβικά 
στοιχεία και προβληµατισµούς, για τον καθορισµό µιας “συστηµικής” 
προσέγγισης για µία εθνική στρατηγική επιθεώρησης εργασίας στην ΑΕ. Οι 
Επιθεωρήσεις Εργασίας της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις επί 
των κοινών τους προσεγγίσεων στο θέµα αυτό. 

8) Θα πρέπει να καθοριστούν σαφή κριτήρια συνεργατικής δράσης µεταξύ διαφόρων 
αρχών. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν τη βελτίωση και ενίσχυση της 
δικτύωσης, παρέχοντας πλαίσιο νοµικό και πολιτικών, έτσι ώστε να καταστούν 
δυνατές αποτελεσµατικές µορφές συνεργασίας, που θα συµπεριλαµβάνουν 
διασταύρωση δεδοµένων µε διασφάλιση της προστασίας τους. 

9) Χρειάζεται να εδραιωθούν κοινές θεωρήσεις ως προς τη συνεργασία µεταξύ 
υπηρεσιών. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να συσταθεί µέσα από συµφωνίες και 
στρατηγικές συνεργασίας. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στη συνεργασία 
µε τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα.  

10) Η κεντρική αρχή του συστήµατος επιθεώρησης εργασίας θα πρέπει να 
προσδιορίσει την πολιτική επιθεώρησης εργασίας για την ΑΕ, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία µε άλλους τοµείς όπως η 
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Δεδοµένης της πολυπλοκότητας και του 
διαφορετικού πεδίου ευθύνης της εκάστοτε Επιθεώρησης Εργασίας, θα πρέπει να 
διερευνηθεί η πιθανότητα εξειδίκευσης οµάδων επιθεωρητών ή µονάδων και η 
µελλοντική εφαρµογή της. Οι επιθεωρητές εργασίας που ασχολούνται µε ΑΕ θα 
πρέπει να λάβουν επαρκή και τακτική κατάρτιση ιδίως σε ισχύουσα νοµοθεσία, 
εργασιακή και ασφαλιστική απάτη, και συµπληρωµατικότητα ρόλων µε άλλους 
φορείς που αντιµετωπίζουν παρόµοια αντικείµενα. 

11) Τα αποτελέσµατα των επισκέψεων ελέγχου θα πρέπει να ενισχύονται µέσα από 
βελτιωµένο προγραµµατισµό, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας “προφίλ 
κινδύνου για την αδήλωτη εργασία”. Η επιχειρησιακή λειτουργία θα µπορούσε να 
βασιστεί στο σχεδιασµό και την εφαρµογή νέων εργαλείων για την προετοιµασία, 
διεξαγωγή και παρακολούθηση της επιθεώρησης.  

12) Αναφορικά µε τα εργαλεία, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας για την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη 
δηµοσιοποίηση. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στο να συνδυαστούν 
διαφορετικές βάσεις δεδοµένων µε στόχο την ανακάλυψη παραβάσεων σε όλα τα 
επίπεδα (κοινωνική ασφάλιση, φορολογία, εργατικό δίκαιο, υγιεινή και ασφάλεια 
στην εργασία). Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας και η 
προσβασιµότητα σε δεδοµένα.  

13) Θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινές δράσεις επιθεώρησης, ιδιαίτερα ανάµεσα σε 
επιθεωρήσεις εργασίας που ασχολούνται µε τις εργασιακές σχέσεις και την 
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και τις φορολογικές 
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αρχές, ώστε να επιτευχθεί µια ολιστική προσέγγιση της αδήλωτης απασχόλησης 
στις διάφορες πτυχές της. 

14) Η αναποτελεσµατικότητα των κυρώσεων είναι µεγάλο πρόσκοµµα για την 
επιβολή του νόµου. Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας χρειάζεται να εκµεταλλευτούν 
καλύτερα τον ενηµερωτικό ρόλο τους ως προς τις αρµόδιες υπηρεσίες των 
υπουργείων για το πως µπορούν να βελτιωθούν και να χρησιµοποιούν διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές. Χρειάζεται να βελτιωθούν οι διαδικασίες κυρώσεων και οι 
µηχανισµοί ευθύνης σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. 

15) Η ευρωπαϊκή κλίµακα του φαινοµένου απαιτεί προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, όπου 
θα πρέπει να συζητηθούν οι προκλήσεις, να διαδοθούν οι καλές πρακτικές και να 
εξεταστούν οι δυνατότητες κοινών δράσεων. Πιθανές εναλλακτικές για 
πανευρωπαϊκή δράση είναι µεταξύ άλλων τα φόρουµ, οι συνεδρίες µε συµµετοχή 
ιθυνόντων για τη λήψη αποφάσεων, πλατφόρµες, οµάδες εµπειρογνωµόνων και 
ανταλλαγή επιθεωρητών. Η ΔΟΕ θα µπορούσε να συνδράµει περαιτέρω στη 
διάδοση και πληροφόρηση επί καλών πρακτικών.  

16) Και η διεθνής δράση θα πρέπει να γίνει πιο ενεργητική, πέρα από τυχόν επίσηµες 
ή υπογεγραµµένες διµερείς συµφωνίες µεταξύ Κρατών Μελών. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα Ευρωπαϊκό Φόρουµ για µία κοινή στρατηγική απέναντι στην ΑΕ, 
λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. 
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Παράρτημα I 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας  
επί των πρακτικών Επιθεώρησης Εργασίας  
για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας 

Οι συστάσεις που ακολουθούν αποτελούν προϊόν συζήτησης στρογγυλής τράπεζας η οποία 
έλαβε χώρα στη Γενεύη, στις 10 και 11 Ιουλίου του 2013, µε τη συµµετοχή επί κεφαλής και 
ανώτερων αξιωµατούχων Επιθεωρήσεων Εργασίας από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, 
την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και εκπρόσωπο της SLIC. Ο βασικός σκοπός της 
συζήτησης στρογγυλής τράπεζας – η οποία εντάχθηκε στο κοινό ερευνητικό πρόγραµµα 
ΔΟΕ-ΕΕπιτροπής “Labour Inspection Strategies for Combatting Undeclared Work in 
Europe” Στρατηγικές Επιθεώρησης Εργασίας για την Καταπολέµηση της Αδήλωτης 
Εργασίας στην Ευρώπη – ήταν η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την ανάπτυξη 
εργαλείων και προϊόντων µάθησης µε βάση τις καλές πρακτικές και την ανάλυση αναγκών 
σε αυτή την ΕΕ.  

Κατά τη διάρκεια του διηµέρου προβληµατισµού και καταιγισµού ιδεών 
ανταλλάχθηκαν εµπειρίες, οι συµµετέχοντες διατύπωσαν πρακτικές προτάσεις αναφορικά 
µε πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να αναπτύξουν από κοινού ΔΟΕ και ΕΕπιτροπή 
προκειµένου καλυφθούν τα κενά σε εργαλεία, κατευθυντήριες γραµµές, κατάρτιση και 
δικτύωση. 

1. Κοινή Ορολογία στην Αδήλωτη Εργασία  

Η έννοια “αδήλωτη εργασία” ορίζεται µε πολύ διαφορετικούς τρόπους και συχνά από 
κοινού µε άλλους όρους από την αγορά εργασίας, οι οποίοι µερικές φορές χρησιµοποιούνται 
ως συνώνυµοι (π.χ. παράνοµη εργασία, παράτυπη εργασία, παράνοµη απασχόληση, µη 
καταγεγραµµένη απασχόληση, κρυφή απασχόληση, “µαύρη” εργασία, κλπ) αν και το 
περιεχόµενό τους µπορεί να έχει θεµελιώδεις διαφορές. Η παράνοµη εργασία 
χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες ως όρος αναφερόµενος σε ευρύτερες έννοιες, όπως στη 
Γαλλία, ή αντίθετα ως όρος αναφερόµενος στην αδήλωτη εργασία που υλοποιείται από 
άτοµα µε παράτυπο καθεστώς, ως επί το πλείστον µετακινούµενοι εργαζόµενοι χωρίς άδεια 
εργασίας ή παραµονής, όπως στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Άλλες έννοιες όπως η “άτυπη 
απασχόληση” χρησιµοποιούνται πιο συχνά στην εφαρµοσµένη έρευνα, στην οποία ΑΕ 
ορίζεται ως ο αριθµός των ανθρώπων που εργάζονται στην άτυπη αγορά εργασίας, ως η 
παράνοµη αγορά και πώληση εργατικού δυναµικού χωρίς σύµβαση εργασίας και αγνοώντας 
τη λοιπή νοµοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις.  

Οι συµµετέχοντες θεωρούν ότι οι πολλαπλές εκφράσεις της αδήλωτης εργασίας και 
της εργασιακής απάτης και η έλλειψη κοινών ορισµών στα Κράτη Μέλη της ΕΕ καθιστούν 
την αξιολόγηση µέσω δεικτών αρκετά δύσκολη και αποτελούν εµπόδιο στην εξέλιξη µιας 
πιο συνεκτικής και βιώσιµης προσέγγισης. Για το λόγο αυτό, συστήνουν προς τη ΔΟΕ και 
την ΕΕ να συνεργαστούν για τη δηµιουργία ενός γλωσσαρίου για την αδήλωτη εργασία.  

2. Κατευθυντήριες γραµµές επί κοµβικών στοιχείων και σκέψεων για την υιοθέτηση 
προσέγγισης στη βάση συστήµατος προκειµένου για το σχεδιασµό µιας εθνικής 
στρατηγικής για την αδήλωτη εργασία. 

Στη στρογγυλή τράπεζα, οι συµµετέχοντες παρουσίασαν τις εµπειρίες τους και καλές 
πρακτικές αναφορικά µε εθνικές πολιτικές και στρατηγικές. Τα κάτωθι στοιχεία 
θεωρήθηκαν αποφασιστικής σηµασίας για µία βιώσιµη “συστηµική” προσέγγιση στην 
αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας: 
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• Ισχυρή θέληση και προσήλωση από την Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει την 
αδήλωτη εργασία. 

• Σαφές πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων νοµοθετικών διατάξεων, που να καθορίζει 
την κεντρική αρχή µε σαφή αποστολή και εξουσία καθώς και τους διακριτούς 
ρόλους και ευθύνες των εµπλεκόµενων φορέων και συντονιστικών µηχανισµών. 

• Προσδιορισµός των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, χρονοδιαγράµµατα, 
µηχανισµοί παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

• Ευαισθητοποίηση µέσα από εκστρατείες στα ΜΜΕ για την προώθηση και 
προαγωγή της αλλαγής στη νοοτροπία του κόσµου ως προς το τι είναι αποδεκτό, 
όχι µόνο επειδή είναι “νόµιµο” ή “παράνοµο”, αλλά επειδή υφίσταται παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην εργασία. 

Προτείνεται η ΔΟΕ να αναπτύξει απλές κατευθυντήριες γραµµές επί κοµβικών 
σηµείων και στοιχείων για το σχεδιασµό µιας εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για την 
αδήλωτη εργασία.  

3. Σεµινάριο για υπεύθυνους πολιτικών και αποφάσεων  

Συστήνεται να διοργανωθεί ένα τριήµερο σεµινάριο για υπεύθυνους πολιτικών και λήψης 
αποφάσεων από κράτη µέλη της ΕΕ µε θέµα Στοιχεία για µια Εθνική πολιτική και 
στρατηγική για την αντιµετώπιση της ΑΕ. Το πρόγραµµα θα σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να περιλαµβάνει: (α) δοµηµένες εισηγήσεις που να πλαισιώνουν τη συζήτηση (µε 
βάση τα κοµβικά στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στις ανωτέρω προτεινόµενες 
κατευθυντήριες γραµµές) (β) παρουσίαση επιλεγµένων καλών πρακτικών (γ) ανταλλαγή 
εµπειριών µε δοµηµένο τρόπο και στοχασµός. Προκειµένου να είναι επωφελής η 
προστιθέµενη αξία διεθνούς σύγκρισης, η ΔΟΕ θα διοργανώσει διεθνείς συναντήσεις 
στοχεύοντας στην κατάδειξη καλών πρακτικών µεταξύ διαφορετικών χωρών.  

Ως προς τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, θα ζητηθεί η συνδροµή του Διεθνούς 
Κέντρου Κατάρτισης της ΔΟΕ (Τορίνο, Ιταλία). 

4. Κοινή χρήση εκπαιδευτικής ύλης, υλικού κατάρτισης, µεθόδων και εργαλείων για 
την αντιµετώπιση της ΑΕ  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι  συµµετέχοντες συζήτησαν περί των πρακτικών 
στις χώρες τους, ως προς τον τύπο κατάρτισης και τις ευκαιρίες εκµάθησης που 
προσφέρονται στους επιθεωρητές εργασίας, διοικητές εργασίας γενικά και κοινωνικούς 
εταίρους σε θέµατα που σχετίζονται µε την αδήλωτη εργασία. Σε αρκετές Επιθεωρήσεις 
Εργασίας συµπεριλαµβάνεται η κατάρτιση στην αδήλωτη εργασία και στον εντοπισµό 
απάτης τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχιζόµενη κατάρτιση των επιθεωρητών εργασίας. 
Για παράδειγµα, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία, κατά την αρχική κατάρτιση, δύο 
εβδοµάδες κατά µέσο όρο είναι αφιερωµένες στην ενηµέρωση των νεοσύστατων 
επιθεωρητών και στο να εντοπίζουν και να χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνικές στην 
έρευνα κατά της απάτης, µε ιδιαίτερη προσοχή στις άτυπες µορφές εργασίας κατά 
παραβίαση του εργατικού δικαίου, όπως η ψευδο-αυτοαπασχόληση. Στην Ισπανία, οι 
επιθεωρητές εκπαιδεύονται στο να διασταυρώνουν πηγές δεδοµένων όπως δηλώσεις 
εσόδων και ηµερολόγια λογιστικής. Στο Βέλγιο, κάθε γραφείο έχει µία µόνιµη οµάδα 
εκπαιδευτών που διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια σε τακτά χρονικά διαστήµατα πάνω 
σε καινούρια αντικείµενα, για παράδειγµα πρόσφατες νοµοθετικές πράξεις.  

Η ΔΟΕ, µαζί µε το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης της Οργάνωσης, θα µπορούσε να 
διευκολύνει την ανταλλαγή σε επίπεδο πρακτικής, εκπαιδευτικής ύλης, εργαλείων και 
προσεγγίσεων, διαµορφώνοντας στον τοµέα αυτό µία “Ευρωπαϊκή” εµπειρογνωµοσύνη.  
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5. Κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό διµερών συµφωνιών και “Vademecum” 
στην αδήλωτη εργασία  

Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου συµµετέχοντες παρουσίασαν δύο ενδιαφέρουσες 
εµπειρίες από διµερείς συµφωνίες και κοινά έγγραφα τύπου “Vademecum” (εγχειρίδια) 
ανάµεσα σε Επιθεωρήσεις Εργασίας και άλλες ενδιαφερόµενες δηµόσιες αρχές των δύο 
όµορων χωρών της ΕΕ µε θέµα τις διασυνοριακές επιχειρήσεις. Η µία περίπτωση αφορούσε 
στην Ισπανία και την Πορτογαλία, και η άλλη στη Γαλλία και το Βέλγιο. Από την πρακτική 
εµπειρία των χωρών αυτών, συστήνεται η προετοιµασία Κατευθυντήριων Γραµµών µε 
βασικά βήµατα προκειµένου να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης και βοήθειας για άλλες χώρες 
ώστε να υιοθετήσουν παρόµοιες διευθετήσεις. 

6. Καθορισµός µικρού αριθµού παραµέτρων οι οποίες θα µπορούν να λειτουργούν ως 
“ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ” εντοπισµού πιθανής αδήλωτης εργασίας  

Αν και οι περισσότερες επιθεωρήσεις εργασίας παράγουν δείκτες µε βάση τον αριθµό 
των επισκέψεων, ώστε να µπορούν τουλάχιστον να ενσωµατωθούν τα στοιχεία αυτά στις 
ετήσιες εκθέσεις, η διασταύρωση δεδοµένων δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως σε πολλές 
περιπτώσεις, βοηθώντας κατ'αυτόν τον τρόπο τους ιθύνοντες στη δηµιουργία σεναρίων και 
οδικών χαρτών. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών για την ανάπτυξη 
και δοκιµή µοντέλων ή στα ανεπαρκή πληροφοριακά συστήµατα. Στην πραγµατικότητα, 
δεν γίνεται ανάλυση από όλες τις χώρες των στατιστικών στοιχείων των επιθεωρήσεων 
εργασίας για την αδήλωτη εργασία, το οποίο σηµαίνει ότι µπορούν µόνο να παρουσιάσουν 
το συνολικό αριθµό των επισκέψεων και παραβάσεων, ενώ αντίθετα άλλες χώρες δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα αυτό. Για παράδειγµα, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία 
και Ισπανία είναι σε θέση να αναλύσουν τα στοιχεία και να παρουσιάσουν µεταβλητές ανά 
περιφέρειες, τοµείς, φύλο και συνηθέστερες παραβάσεις. Κατά τη συζήτηση στρογγυλής 
τράπεζας, ο εκπρόσωπος του Βελγίου παρουσίασε την εκτενή χρήση των διαθέσιµων 
δεδοµένων µε βάση ένα εξελιγµένο λογισµικό και εσωτερική τεχνογνωσία ώστε να γίνεται 
συγκέντρωση και ανάγνωση πραγµατικών στατιστικών αποτελεσµάτων και διασταύρωση 
δεδοµένων από διαφορετικές πηγές µε στόχο τον εντοπισµό πιθανών περιοχών κινδύνου. Η 
διασταύρωση των δεδοµένων που έχουν εξαχθεί από τα πληροφοριακά συστήµατα των 
επιθεωρήσεων εργασίας, µε άλλες πηγές είναι αρκετά χρήσιµη διότι παρέχει εµπειρικά 
στοιχεία για το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας.  

Οι συµµετέχοντας προτείνουν οι καλές πρακτικές να αποτελούν πηγή έµπνευσης και 
να καθοριστεί ένας µικρός αριθµός παραµέτρων από διαφορετικές πηγές, ούτως ώστε οι 
επιθεωρήσεις εργασίας να στηριχθούν στο έργο τους, και συγκεκριµένα στον εντοπισµό 
πιθανής αδήλωτης εργασίας, στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τη στόχευση των 
επισκέψεων ελέγχου.  

7. Παρακολούθηση των τάσεων στις κυρώσεις και συνεκτική ισορροπία µεταξύ 
συµβουλευτικού / κατασταλτικού ρόλου  

Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, οι συµµετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις ως 
προς τις εξελίξεις στον τοµέα της επιθεώρηση εργασίας, αναφορικά µε τις προσεγγίσεις και 
τις κυρώσεις. Από την µία πλευρά, προκειµένου να εδραιώσουν ένα ισχυρό αποτρεπτικό 
πλαίσιο και να αποθαρρύνουν τη χρήση της ΑΕ, αρκετές χώρες έχουν αυξήσει το ποσό των 
κυρώσεων (για παράδειγµα, η Ισπανία και η Ιταλία µε τη “maxi sanction” µέγιστη κύρωση), 
από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, 
καθιστούν δύσκολη την επιβολή υψηλών προστίµων και υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις να 
αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους (για παράδειγµα, η Ελλάδα). Λαµβάνοντας υπόψη τις 
συχνές και γρήγορες αλλαγές στο ζήτηµα αυτό, η ΔΟΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειριών και να προβεί σε µία εµπεριστατωµένη συγκριτική 
µελέτη πάνω στις στρατηγικές και τις προσεγγίσεις επιθεώρησης εργασίας στην ΕΕ, στο 
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πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης, µε αναφορά στην ισορροπία µεταξύ 
συµβουλευτικής/επιβολής και στη χρήση κυρώσεων (αποτροπή/οικονοµική βιωσιµότητα).  

8. Μέθοδοι για την αξιολόγηση της επίπτωσης των κυρώσεων  

Συνεπεία των τάσεων και προκλήσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, καθίσταται πολύ 
σηµαντικό για τα κράτη µέλη της ΕΕ να αξιολογήσουν την επίπτωση των προστίµων. 
Μερικές χώρες (όπως η Πορτογαλία και η Γαλλία) έχουν αναπτύξει µεθοδολογίες για το 
σκοπό αυτό και βρίσκονται στο στάδιο της εφαρµογής τους. Οι εµπειρίες αυτές, µόλις 
αποκτήσουν οριστική µορφή, θα µπορούσαν να συστηµατοποιηθούν, να µοντελοποιηθούν 
και να κοινοποιηθούν σε άλλες χώρες.  

9. Κατευθυντήριες γραµµές για την προαγωγή συνεργασίας  

Ένα από τα προβλήµατα που εµµένουν είναι η έλλειψη συντονισµού εντός της αρχής 
της Επιθεώρησης Εργασίας (κάθετου και οριζόντιου) και ανάµεσα στην Επιθεώρηση 
Εργασίας και άλλους φορείς (δηµόσιες αρχές, δικαστικό σώµα, κοινωνικοί εταίροι, 
πανεπιστήµια κλπ). Αρκετές χώρες καταγράφουν έλλειψη επικοινωνίας ιδιαίτερα ανάµεσα 
στην Επιθεώρηση Εργασίας και το Δικαστικό Σώµα.  

Στην προσπάθειά τους να επιλύσουν το πρόβληµα, ορισµένες χώρες έχουν αναπτύξει 
πρακτικές επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ διαφορετικών παραγόντων, εµπειρίες που 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα “µοντέλο” πηγής έµπνευσης για άλλες χώρες.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε επιτυχής επικοινωνία µε βάση τις εµπειρίες 
των συµµετεχόντων στα εξής: 

• Αναγνώριση και εκτίµηση των διαφορών 
Ο κάθε φορέας έχει τη δική του αποστολή, εντολή, σκοπό, σύνθεση, τρόπο 
λειτουργίας, σηµεία ενδιαφέροντος. Οι διαφορές θα πρέπει να αναγνωρίζονται και 
να αποτιµώνται ως πλεονέκτηµα. 

 
• Ορισµός κοινού στόχου 

Προκειµένου να ωφεληθούν από την ύπαρξη διαφορετικών προοπτικών, όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη θα πρέπει να ορίσουν έναν κοινό στόχο. Η συνεργασία θα 
λειτουργήσει µόνο αν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς την οικειοποιηθούν, και όχι αν 
επιβληθεί από την κορυφή ως µία “υποχρέωση”. 

 
• Διάρθρωση του κοινού στόχου, των αντικειµενικών σκοπών και των 

λειτουργιών  
Η συνεργασία θα πρέπει να µπορεί να δηµιουργήσει στοιχεία, αποτελέσµατα και 
επακόλουθα. Ελλείψει αποτελεσµάτων, οι συµµετέχοντες θα απογοητευθούν 
αισθανόµενοι ότι “έχασαν το χρόνο τους”. 

 
• Θεσµικό ßà Προσωπικό 

Η προσωπική επαφή και η εµπιστοσύνη αναγνωρίζονται ως ένα σηµαντικό 
συστατικό µέρος για υγιή συνεργασία µέσα σε έναν οργανισµό. Θα µπορούσαν να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες που να προάγουν τη δικτύωση σε προσωπικό επίπεδο, 
µε παράδειγµα κάποιες χώρες µέλη, όπως συνέδρια, κοινή εκπαίδευση (Ισπανία, 
Βέλγιο και Γαλλία) και µεικτά κλιµάκια επιθεώρησης.  
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Τρεις συστάσεις αφορούν την υιοθέτηση τοµεακής προσέγγισης στην καταπολέµηση της 
αδήλωτης εργασίας. Ειδικότερα: 

10.  Να συγκεντρωθούν πληροφορίες και να εντοπιστούν παραδείγµατα εκστρατειών 
για την ΑΕ σε συγκεκριµένους τοµείς (Κατασκευές και Γεωργία)  

Προτείνεται, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της 
ΕΕ (SLIC), να γίνει επιλογή τοµέων της οικονοµίας (όπως ο κατασκευαστικός και ο 
αγροτικός) και να εντοπιστούν παραδείγµατα από εκστρατείες που υλοποιήθηκαν σε κράτη 
µέλη της ΕΕ για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας στους εν λόγω τοµείς. Θα 
ζητηθεί από τα κράτη να προβούν σε µία σύντοµη περιγραφή της εκστρατείας καθώς και να 
διαθέσουν υποστηρικτικά έγγραφα µε δείγµατα του υλικού που χρησιµοποιήθηκε. 

11. Να σχεδιαστούν κατευθυντήριες γραµµές για τον τρόπο οργάνωσης µιας 
εκστρατείας κατά της ΑΕ που να εστιάζει σε συγκεκριµένο τοµέα  

Με βάση την ανάλυση και τη συστηµατοποίηση των εµπειριών που θα έχουν 
συγκεντρωθεί, προτείνεται να καταρτιστεί κατευθυντήρια γραµµή λαµβάνοντας υπόψη 
κοµβικά σηµεία και στοιχεία κατά το σχεδιασµό και την οργάνωση µιας εθνικής εµβέλειας 
εκστρατείας µε θέµα την ΑΕ στους αντίστοιχους τοµείς επιλογής. 

12. Να διοργανωθεί ένα σεµινάριο για τους ιθύνοντες λήψης αποφάσεων της 
Επιθεώρησης Εργασίας  

Το απότοκο από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
από το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης της ΔΟΕ κατά την προετοιµασία του εκπαιδευτικού 
υλικού. Από αυτή την άποψη, συστήνεται η ΔΟΕ µε τη συνδροµή του ΔΚΚ, στο Τορίνο, να 
διοργανώσει 5-µερο σεµινάριο για τους ιθύνοντες λήψης αποφάσεων στην Επιθεώρηση 
Εργασίας µε θέµα Στοιχεία για µία Εθνική Εκστρατεία για την καταπολέµηση της ΑΕ στη 
Γεωργία και τις Κατασκευές. 

Περαιτέρω προτάσεις  

Επιπλέον των ανωτέρω συστάσεων, οι συµµετέχοντες συζήτησαν για την ανάγκη να 
αναπτύξουν περαιτέρω µία δέσµη βασικών ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας 
Επιθεωρητής Εργασίας (αναφορικά µε γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές) προκειµένου 
να µπορεί να αντιµετωπίσει την αδήλωτη εργασία στο χώρο εργασίας. Στο θέµα αυτό, 
χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και συγκριτική ανάλυση. Η ΔΟΕ και το ΔΚΚ θα 
µπορούσαν να αναπτύξουν ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα κατάρτισης που να περιέχει κοινά 
κοµβικά στοιχεία (ως προς τις έννοιες, τις µεθόδους, τη διεπιστηµονική προσέγγιση, την 
επικοινωνία, το συντονισµό, τις ήπιες δεξιότητες κλπ) για την Επιθεώρηση Εργασίας και 
την αδήλωτη εργασία ως ένα περαιτέρω βήµα στον εν λόγω τοµέα.  
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Ακρωνύμια 

ASTREES Association Travail Emploi Europe Societé (Ένωση Εργασία Απασχόληση Ευρώπη 
Κοινωνία) 

CEACR Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων για την Εφαρµογή των Συµβάσεων και Συστάσεων) 

CIBELES Convergence of Inspectorates building a European Level of Enforcement Systems 
(Σύγκληση Επιθεωρήσεων Εργασίας για την οικοδόµηση Ευρωπαϊκού Επιπέδου 
Συστήµατος Επιβολής νοµοθεσίας) 

CIF Centre interrégional de formation (Διαπεριφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο– Γαλλία) 

CLS Contrôle des lois sociales (Έλεγχος Κοινωνικής Νοµοθεσίας - Βέλγιο) 

CNLF Comité national de lutte contre la fraude (Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της 
παράνοµης εργασίας – Γαλλία) 

CODAF Comité opérationnel départemental anti-fraude (Διαµερισµατική Επιχειρησιακή Επιτροπή 
κατά της Απάτης – Γαλλία) 

COLTI Comité opérationnel de lutte contre le travail illégal (Επιχειρησιακή Επιτροπή για την 
Καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας – Γαλλία)  

ENCCRF École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(Εθνική Σχολή για τον Ανταγωνισµό, την Κατανάλωση και την Καταστολή της Απάτης – 
Γαλλία) 

ENUW European Network against Undeclared Work (Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Αδήλωτης 
Εργασίας) 

EU European Union 

DNLF Délégation Nationale à la lutte contre les fraudes (Εθνική Αντιπροσωπεία για την 
Καταπολέµηση της Αδήλωτης εργασίας – Γαλλία)  

DILTI Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail illégal (Διυπουργική 
Αντιπροσωπεία για την Καταπολέµηση της Παράνοµης εργασίας – Γαλλία) 

DPL Direzione Provinciale del Lavoro (Περιφερειακή Επιθεώρηση Εργασίας– Ιταλία)  

DYMIMIC Dynamic Multiple Indicators Multiple Causes Model (Δυναµικό Μοντέλο Πολλαπλών 
Δεικτών Πολλαπλών Αιτιών) 

GDP Gross Domestic Product (ΑΕγχΠ) 

HORECA Hotel, Restaurant and Catering sector (Κλάδος Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Υπηρεσιών 
Τροφοδοσίας) 

IBEC Irish Business and Employer’s Confederation (Ιρλανδική Συνοµοσπονδία Επιχειρήσεων και 
Εργοδοτών) 

ICENUW Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work (Υλοποιώντας 
τη Συνεργασία σε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Αδήλωτης Εργασίας) 

ICTU Irish Congress of Trade Unions (Ιρλανδικό Συµβούλιο Συνδικάτων) 

ILO International Labour Office (Διεθνές Γραφείο Εργασίας) 

INAIL Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Εθνική Υπηρεσία 
Εργατικών Ατυχηµάτων – Ιταλία) 

INTEFP Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (Εθνικό Ινστιτούτο 
για την Εργασία, την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση - Γαλλία) 
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INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Ασφάλισης – 
Ιταλία) 

IS Inspection sociale du Service Public Fédéral (Κοινωνική Επιθεώρηση – Βέλγιο) 

IT Information technology 

ITSS Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Επιθεώρηση Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης – Ισπανία) 

KSS Knowledge Sharing System (Σύστηµα Ανταλλαγής Γνώσεων) (OSH) (ΑΥΕ) 

KIAB Control of Illegal Employment of Workers (Έλεγχος Παράνοµης Απασχόλησης 
Εργαζοµένων) 

LIMOSA Landenoverschrijdend Informatiesysteem Migratie Onderzoek Sociaal Administratief 
(Σύστηµα Πληροφοριών για τη Διεθνή Μετανάστευση – Βέλγιο) 

MoU Memorandum of understanding (Μνηµόνιο Συναντίληψης) 

MIMIC Multiple Indicators Multiple Causes Model (Μοντέλο Πολλαπλών Δεικτών Πολλαπλών 
Αιτιών) 

NERA National Employment Rights Authority (Εθνική Αρχή για τα Δικαιώµατα στην 
Απασχόληση) (Ιρλανδία) 

NGO Non Governmental Organisation (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) 

OASIS  Organisation Anti-fraude des Services d’Inspection Sociale (Οργανισµός Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Επιθεώρησης κατά της Απάτης – Βέλγιο) 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Οργανισµός για την 
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη) 

ONEM Office national de l'Emploi (Εθνικό Γραφείο Απασχόλησης – Βέλγιο)  

ONSS Office National de Sécurité Sociale (Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης – Βέλγιο) 

OSH Occupational Safety and Health (Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία) 

RIIFT  Réseau international d’Institutions de Formation dans le domaine du Travail (Δίκτυο 
Ινστιτούτων Κατάρτισης στον τοµέα της Εργασίας) 

SFA Small Firms Association (Ένωση Μικρών Εταιρειών  – Ιρλανδία) 

SIPTU Services Industrial Professional and Technical Union (Βιοµηχανική Επαγγελµατική και 
Τεχνική Ένωση Υπηρεσιών – Ιρλανδία) 

SIRS Service d’Information et de Recherche Sociale (Υπηρεσία Έρευνας και Πληροφόρησης για 
την Κοινωνική Ασφάλιση – Βέλγιο) 

SLIC Senior Labour Inspectors’ Committee (Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας) 

SNCU Foundation for the Compliance with Collective Agreements in the Temporary Work Agency 
sector (Ίδρυµα για τη Συµµόρφωση µε τις Συλλογικές Συµβάσεις στον τοµέα των Εταιρειών 
Προσωρινής Απασχόλησης  – Ολλανδία)  

UDW Undeclared work (Αδήλωτη Εργασία) 

URSAFF Union Pour Le Recouvrement des Cotisations de La Sécurité Sociale et des Allocations 
Famiales (Ένωση για την Ανάκτηση των Ασφαλιστικών Εισφορών και των Οικογενειακών 
Επιδοµάτων – Γαλλία) 
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