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Πρόστιμα 263.545 ευρώ σε 21 επιχειρήσεις της Ηπείρου από την «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Πρόστιμα που φτάνουν τα 263.545 ευρώ επιβλήθηκαν σε 21 συνολικά επιχειρήσεις της
Ηπείρου που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους κατά το μήνα Αύγουστο.

Αριθμοί που μπορεί να μην μοιάζουν μεγάλοι αν συγκριθούν όμως με τη συνολική εικόνα που
παρουσίαζε η Περιφέρειά μας από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ»
μέχρι και τον Ιούλιο δείχνουν ότι τον Αύγουστο οι παραβάσεις υπερπολαπλασιάστηκαν.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιβληθεί συνολικά πρόστιμα ύψους 636.098 ευρώ
σε 50 επιχειρήσεις της Περιφέρειάς. Mετά και τον Αύγουστο τα πρόστιμα έφτασαν τα
899.643 και οι επιχειρήσεις τις 71.

Ποσοστιαία δηλαδή η «συνεισφορά» του Αυγούστου στο συνολικό ύψος των προστίμων
φτάνει σχεδόν το 30%, όσο και ο αριθμός των επιχειρήσεων που βρέθηκαν να παρανομούν.
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Από τους ελέγχους αυτούς οι οποίοι έγιναν σε 1.384 επιχειρήσεις και 7.942 άτομα
εντοπίστηκαν μόλις 87 αδήλωτοι εργαζόμενοι σε 71 απ' αυτές.

Ποσοστιαία πάντως παρά την αύξηση των παραβάσεων τον Αύγουστο η παραβατικότητα
των επιχειρήσεων της περιοχής μας φτάνει μόλις στο 5,13% ενώ το ποσοστό των
αδήλωτων εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων είναι μόλις 1,10%.
Ποσοστά που είναι τα μικρότερα στη χώρα.

Τον Αύγουστο στην Ήπειρο ελέγχθηκαν 214επιχειρήσεις και 853 εργαζόμενοι και
εντοπίστηκαν 14 αδήλωτοι σε 12 απ' αυτές.

Από την αρχή της λειτουργίας του συστήματος «ΆΡΤΕΜΙΣ» στην Άρτα ελέγχθηκαν 142
επιχειρήσεις με 716 εργαζόμενους και βρέθηκαν 8 (1,12%) παραβάσεις.

Στη Θεσπρωτία ελέγχτηκαν 98 επιχειρήσεις, 286 εργαζόμενοι με 17 (5,94%) απ' αυτούς να
είναι αδήλωτοι.

Στα Ιωάννινα, ελέγχτηκαν 883 επιχειρήσεις με 5.457 εργαζόμενους, όπου εντοπίστηκαν 47
(0,86%) παραβάσεις, ενώ τέλος στην Πρέβεζα έγιναν ελέγχτηκαν 261 επιχειρήσεις με 1.483
εργαζόμενους από τους οποίους 15 (1,01%) ήταν αδήλωτοι.

Από τους 87 που εντοπίστηκαν να εργάζονται χωρίς να είναι δηλωμένοι 37 ήταν άνδρες και
50 γυναίκες, ενώ 18 ήταν αλλοδαποί.

Η εικόνα στη χώρα

Στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Αυγούστου 2014, διενεργήθηκαν στα πλαίσια
του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» έλεγχοι σε 23.149 επιχειρήσεις.
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Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 2.557 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να
απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 11,05%).

Σε σύνολο 134.227 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 3.909 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 2,91%), ενώ τα πρόστιμα που
επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 40.589.987
€.

Κατά το διάστημα 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2014, κατά τη διάρκεια του οποίου
εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι (ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές) με το νέο επιχειρησιακό
μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και την Ε.ΥΠ.Ε.Α, ελέχθησαν
2.969 επιχειρήσεις. Εξ' αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους
εργαζόμενους οι 471 (ποσοστό 15,86%).

Σε σύνολο 15.100 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 654 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,33%), ενώ τα πρόστιμα που
επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 6.976.262 €.

Οι υψηλές αυτές κυρώσεις επιβλήθηκαν άμεσα, επιτόπια και κατά «δέσμια αρμοδιότητα»
του ελεγκτή, καθώς η αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζεται πλέον, και με την υποστήριξη των
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση, ενώ τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί
και ανέρχονται στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού δηλαδή 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο
εργαζόμενο.

Η δήλωση Βρούτση

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για τον
έλεγχο της αδήλωτης εργασίας για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 31
Αυγούστου 2014, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης
Βρούτσης δήλωσε τα εξής:
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«Η μάχη για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας κορυφώθηκε
κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου, με στοχευμένους και αυστηρούς
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τόσο από την Επιθεώρηση Εργασίας όσο και την Ειδική
Υπηρεσία Ασφάλισης του ΙΚΑ.

Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου
«ΑΡΤΕΜΙΣ», τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μόνο κατά το θερινό τρίμηνο Ιουνίου –
Αυγούστου 2014 ανέρχονται στα 23.590.966 ευρώ και αποτελούν πάνω απο το ήμισυ των
συνολικά επιβαλλόμενων προστίμων (40.589.987 ευρώ) από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι
σήμερα.

Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να επαναλάβω ότι η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας,
είτε με τη μορφή της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας είτε με την μορφή άλλων
καταχρηστικών πρακτικών ελάχιστης ασφάλισης όπως η «ψευδο-μερική» απασχόληση και
οι αδήλωτες υπερωρίες αποτελεί τη μεγάλη «πληγή» της ελληνικής αγοράς εργασίας και
της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, συνιστά οικονομικό και κοινωνικό
έγκλημα.

Η αντιμετώπιση της ανομίας στην αγορά εργασίας αποτελεί μια εθνική υπόθεση ζωτικής
σημασίας. Για αυτό το λόγο, θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό οι εστιασμένοι έλεγχοι της
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, καταλαμβάνοντας όλο το φάσμα των
καταχρηστικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την μερική ή ολική
διαφυγή από τις υποχρεώσεις τους προς την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία».
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