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Μόλις το 1% των εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι

Πρόστιμα που φτάνουν τα 572.118 ευρώ επιβλήθηκαν σε 41 συνολικά επιχειρήσεις της
Ηπείρου που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Αριθμοί
που επιβεβαιώνουν την αυξητική παραβατικότητα των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων που
καταγράφηκε και τον Αύγουστο.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιβληθεί συνολικά πρόστιμα ύψους 636.098 ευρώ
σε 50 επιχειρήσεις της Περιφέρειάς. Μετά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο τα πρόστιμα
που επιβλήθηκαν έφτασαν τα 835.663 και οι επιχειρήσεις τις 62 και έτσι συνολικά μέσα σε
ένα έτος στην Ήπειρο έχουν επιβληθεί πρόστιμα 1.471.761 ευρώ σε 112 επιχειρήσεις.

Ποσοστιαία δηλαδή η «συνεισφορά» του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου του 2014 στο
συνολικό ύψος των προστίμων φτάνει σχεδόν το 56,7%, όσο περίπου και ο αριθμός των
επιχειρήσεων που βρέθηκαν να παρανομούν.

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» πάντως η Ήπειρος συνεχίζει
να έχει το μικρότερο ποσοστό παραβατικών επιχειρήσεων και αδήλωτων εργαζομένων από
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όλες τις Περιφέρειες της χώρας έστω κι αν οι δύο τελευταίοι μήνες δεν ήταν και τόσο
καλοί.

Έτσι από τους ελέγχους που ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και αυτούς που
έγιναν φέτος τον Σεπτέμβριο σε 1.730 επιχειρήσεις και 9.202 άτομα, εντοπίστηκαν μόλις
141 (1,53%) αδήλωτοι εργαζόμενοι σε 112 (6,47%) απ' αυτές.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 στην Ήπειρο ελέγχθηκαν 346 επιχειρήσεις με 1.260 εργαζόμενους
και εντοπίστηκαν 54 αδήλωτοι σε 41 απ' αυτές.

Από την αρχή της λειτουργίας του συστήματος «ΆΡΤΕΜΙΣ» στην Άρτα ελέγχθηκαν 173
επιχειρήσεις με 867 εργαζόμενους και βρέθηκαν 8 (0,92%) παραβάσεις.

Στη Θεσπρωτία ελέγχτηκαν 139 επιχειρήσεις, 408 εργαζόμενοι με 28 (6,86%) απ' αυτούς να
είναι αδήλωτοι.

Στα Ιωάννινα, ελέγχτηκαν 1.097 επιχειρήσεις με 6.202 εργαζόμενους, όπου εντοπίστηκαν
62 (1,00%) παραβάσεις, ενώ τέλος στην Πρέβεζα έγιναν ελέγχτηκαν 321 επιχειρήσεις με
1.725 εργαζόμενους από τους οποίους 43 (2,49%) ήταν αδήλωτοι.

Από τους 141 που εντοπίστηκαν να εργάζονται χωρίς να είναι δηλωμένοι 65 ήταν άνδρες
και 76 γυναίκες, ενώ 34 ήταν αλλοδαποί.

Η εικόνα στη χώρα

Σε επίπεδο χώρα το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014,
διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» έλεγχοι σε
26.328 επιχειρήσεις.
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Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 3.120 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να
απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 11,85%).

Σε σύνολο 147.160 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 4.867 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 3,31%), ενώ τα πρόστιμα που
επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 50.525.242
€.

Κατά το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 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
3.179 επιχειρήσεις. Εξ' αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους
εργαζόμενους οι 563 (ποσοστό 17,71%).

Σε σύνολο 12.933 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 958 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 7,41%), ενώ τα πρόστιμα που
επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 9.935.255 €.

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.

Οι δηλώσεις 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 30
Σεπτεμβρίου 2014, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης
Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

3/4

Απέφυγαν τα βέλη της ΑΡΤΕΜΙΣ οι Ηπειρωτικές Επιχειρήσεις
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2014 13:41 -

«Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας είναι ένα
διαρκές, δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα και για αυτό οφείλουμε να αναβαθμίζουμε και να
εξελίσσουμε συνεχώς τις μεθόδους και τα εργαλεία ελέγχου και εντοπισμού παραβατικών
συμπεριφορών.

Για αυτό το λόγο, καταβάλλαμε μια συγκροτημένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της
παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και την ενδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος
προχωρώντας σε μια σειρά οργανωτικών και διαρθρωτικών μέτρων στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» που κλείνει ήδη ένα χρόνο ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, ενώσαμε τις δυνάμεις της Επιθεώρησης Εργασίας και
της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ με τη συνδρομή και της
Οικονομικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, δημιουργήσαμε
ειδική βάση ηλεκτρονικών δεδομένων παραβατικότητας, σχεδιάσαμε – με την αξιοποίηση
του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» - και πραγματοποιήσαμε με επιτυχία ειδικές
επιχειρησιακές δράσεις με στοχευμένους ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, θεσμοθετήσαμε τα
υψηλότερα πρόστιμα που έχουν ποτέ επιβληθεί για την αδήλωτη εργασία.

Σήμερα, μετά από ένα χρόνο πλήρους εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ»,
διευρύνουμε την ελεγκτική αρμοδιότητα – ενισχύοντας, παράλληλα, το προσωπικό - της
Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ στο σύνολο των μισθωτών
εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ταμείο κύριας ασφάλισης στο οποίο είναι ασφαλισμένοι.
Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που κλείνει πολύχρονα χάσματα στον έλεγχο της
ανασφάλιστης εργασίας, καθώς μέχρι σήμερα ένα μεγάλο τμήμα των μισθωτών
εργαζομένων που ανήκαν σε άλλα - πλην ΙΚΑ – ταμεία κύριας ασφάλισης (π.χ. ΕΤΑΑ) δεν
ελέγχονταν ως προς την ασφαλιστική συμμόρφωση των εργοδοτών».
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