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Διαφάνειας. Σύμφωνα με εκπροσώπους του ΣΕΠΕ, οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν 
θα είναι στοχευμένοι, ανάλογα με την προαναγγελία των επιχειρήσεων/ εργοδο-
τών στο σύστημα «Εργάνη». 

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με βάση τα εξής τρία βασικά κριτήρια:
 Σε κλάδους που ήδη καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.
 Σε επιχειρήσεις με υψηλό συγχρωτισμό εργαζομένων και κατ’ επέκταση υψηλό 

κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. 
 Σε επιχειρήσεις με ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της υγειονομικής 

κρίσης. 
Οι επιχειρήσεις/εργοδότες θα πρέπει να προδηλώσουν στο πληροφοριακό σύ-

στημα «Εργάνη» το εργασιακό καθεστώς που θα βρίσκονται οι εργαζόμενοί τους 
έως τέλος Φεβρουαρίου. Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργα-
σίας θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο «Εργάνη» 
για όσους απασχολούνται με τηλεργασία, όσους βρίσκονται υπό καθεστώς αναστο-
λής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού. Οποια-
δήποτε μεταβολή του τρόπου απασχόλησης του προσωπικού θα πρέπει να γνω-
στοποιείται στο σύστημα μια ημέρα νωρίτερα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση 
θα επιβάλλεται πρόστιμο. 

Ο προγραμματισμός των ελέγχων σχεδιάζεται με γνώμονα αφενός τα δεδομέ-
να της πανδημίας και αφετέρου το ιστορικό της παραβατικότητας των κλάδων της 
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έμφαση σε ταχυμεταφορές, αποθήκευση, υγεία, 
delivery, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χονδρικό εμπόριο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και νοσοκομεία (κυρίως σε υπεργολάβους-συνεργεία καθαρισμού, φύ-
λαξης, επισκευές) κ.α. 

Πού θα επικεντρώνονται 
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα μεικτά κλιμάκια θα επικεντρώνονται, ανάλογα με το 
προσωπικό που βρίσκεται στον χώρο εργασίας, στην τήρηση των αναστολών συμ-
βάσεων, της τηλεργασίας, του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και του ωραρίου απα-
σχόλησης των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί, αλλά και στην αδήλωτη απασχό-
ληση και στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (μισθός, υπόλοιπες μισθολογι-
κές παροχές, επιδόματα εορτών). Επίσης, θα πραγματοποιείται έλεγχος καταβολής 
από τον εργοδότη σε εργαζομένους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέ-
τα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης 
χρήσης και συντήρησης του οχήματος (ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου 
κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης αναλογίας στη μερική απασχόληση). 

Οσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια, θα επιβάλλονται πρόστιμα στην πε-
ρίπτωση που οι ελεγκτές διαπιστώσουν παραβάσεις στην τήρηση των απαιτούμε-
νων αποστάσεων, στη χρήση μάσκας και αντισηπτικών, αλλά και στη χορήγηση μέ-
σων ατομικής προστασίας. 

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΣΕΠΕ με 121 επιθεωρητές, 
καθώς ήδη έχουν εγκριθεί 54 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και 67 μετακινήσεις 

μέσω του μηχανισμού της κινητικότητας, αλλά και την αναβάθμιση της 
υποδομής πληροφορικής των επιθεωρητών το επόμενο διάστημα. Οι 
έλεγχοι θα γίνονται με tablets, τα οποία θα είναι online συνδεδεμένα 

με το πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ για την εξακρίβωση σε 
πραγματικό χρόνο των στοιχείων του ελεγχομένου και για την τα-
χύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των ελέγχων. 

Μετακίνηση εργαζομένων 
Στον περιορισμό της παραβατικότητας, αλλά και στην τήρηση των μέ-

τρων, αναμένεται να συμβάλει η αλλαγή των βεβαιώσεων 
μετακίνησης που θα πραγματοποιείται μέσω του συστή-
ματος «Εργάνη». Πλέον δεν θα ισχύουν οι χειρόγρα-
φες βεβαιώσεις και οι εργοδότες δεν θα μπορούν να 

χορηγήσουν έγγραφα μετακίνησης σε όσους εργα-
ζομένους βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας 

ή σε αναστολή. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι 
βεβαιώσεις που εκδίδονται από το σύστημα 

«Εργάνη» θα αφορούν αποκλειστικά το 
νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας, 

ενώ οι άδειες μετακίνησης που 
βρίσκονται σε ισχύ για τους ευ-
ρισκόμενους σε τηλεργασία και 
σε καθεστώς αναστολής συμβά-
σεων παύουν να ισχύουν.
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Μ
παράζ αυστηρών ελέγχων στις επι-
χειρήσεις του λεκανοπεδίου Αττικής 
ξεκινά η κυβέρνηση από αύριο Δευ-

τέρα 15 Φεβρουαρίου, προκειμένου να τηρη-
θεί πλήρως η εργατική νομοθεσία και να εφαρ-
μοστούν τα μέτρα περιορισμού της πανδημί-
ας του κορωνοϊού. 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Κωστής Χατζηδάκης έχει δώσει σαφή 
εντολή στους αρμόδιους του Σώματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας και στον γενικό επιθεωρητή 
Χαράλαμπο Βούρτση για αυστηροποίηση και 
αύξηση του αριθμού των ελέγχων, ειδικά κα-
τά τη διάρκεια του τρίτου κύματος της πανδη-
μίας, προκειμένου να διαπιστωθεί όχι μόνο η 
τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και η 
διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. «Ο 
ρόλος του ΣΕΠΕ είναι κρίσιμος όχι μόνο για την 
προστασία των εργαζομένων, αλλά και για τη 
σωστή λειτουργία της αγοράς και του ανταγω-
νισμού», έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη ο κ. 
Χατζηδάκης. Οπως επισημαίνουν στο οικονο-
μικό επιτελείο, από την τήρηση ή όχι των μέ-
τρων εξαρτώνται η εξέλιξη της πανδημίας και η 
επαναφορά της οικονομίας στην κανονικότητα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ που έχει 
στη διάθεσή της η Realnews, από τον Μάρ-
τιο του 2020 (όταν εφαρμόστηκε το πρώτο 
lockdown) και μέχρι το τέλος του 2020 διε-
νεργήθηκαν 45.783 έλεγχοι και καταγράφη-
καν 5.596 παραβάσεις, που οδήγησαν στην 
επιβολή προστίμων ύψους 14,58 εκατ. ευρώ. 
Από τις συνολικές παραβάσεις, 4.111 αφορού-
σαν την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και 
1.218 την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 

Οσον αφορά τον Ιανουάριο, σύμφωνα με 
πληροφορίες, έχουν διενεργηθεί περίπου 4.000 
έλεγχοι. Στο σύστημα έχουν οριστικοποιηθεί 
μέχρι σήμερα 3.741 έλεγχοι, εκ των οποίων 
1.949 αφορούν την εργατική νομοθεσία, 
1.534 την υγεία και 258 και τα δύο. Τον Ια-
νουάριο επιβλήθηκαν 302 πρόστιμα, κάτι 
που σημαίνει πως μία στις δέκα επιχειρή-
σεις δεν τηρεί τη νομοθεσία. 

Οι ύποπτοι
Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», οι 
έλεγχοι κατά τη διάρκεια του νέ-
ου αυστηρού lockdown 
θα πραγματοποιούνται 
από δύο ομάδες. Η πρώ-
τη αφορά τους ελεγκτές 
του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας και 
τους ελέγχους που 
ήδη έχουν δρομο-
λογηθεί και η δεύ-
τερη θα αποτελεί-
ται από μεικτά 
κλιμάκια του 
ΣΕΠΕ και της 
Εθνικής Αρχής 

Σαφάρι ελέγχων 
για να φρενάρει 
η πανδημία

Στο στόχαστρο 
τηλεργασία-«μαϊμού» και 

αναστολές συμβάσεων. 
Οι ελεγκτές του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας 

εντατικοποιούν από 
αύριο τις επισκέψεις τους 

στους κλάδους υψηλής 
παραβατικότητας 

ΚΛΑ∆ΟΙ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ

∆ραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης

26,73

%

Λιανικό εµπόριο

16,03

%

Χονδρικό εµπόριο

6,34

%

Βιοµηχανία τροφίµων

5,23

%

Καταλύµατα

4,69

%

Χερσαίες µεταφορές 

4,65

%

Αλλες δραστηριότητες 
παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

3,90

%


