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ΓΝΩΜΘ ΤΘΣ Ο.Κ.Ε.  

ΕΡΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αςφαλιςτικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, Αντιμετϊπιςθ 

τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ, Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, Επιτροπεία 

Ανθλίκων και άλλεσ διατάξεισ». 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

τισ 20/6/2018, θ Τπουργόσ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, κα Ζφθ Αχτςιόγλου ηιτθςε από τθν Ο.Κ.Ε. τθ Γνϊμθ τθσ επί του ν/ς του 

Τπουργείου με κζμα: «Αςφαλιςτικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, Αντιμετϊπιςθ τθσ 

αδιλωτθσ εργαςίασ, Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, Επιτροπεία Ανθλίκων 

και άλλεσ διατάξεισ».    

Η Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Κ.Ε., αποφάςιςε να γνωμοδοτιςει επί του παραπάνω 

κζματοσ και όριςε Επιτροπι Εργαςίασ, αποτελοφμενθ από τουσ κ.κ.. Γεϊργιο Καρανίκα, 

Γεϊργιο Τςατιρθ, Φϊτθ Κολεβζντθ, Ιωάννθ Ροφπκο, κα Ζφθ Μπζκου και κα Σοφία 

Κατςίνα. Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ορίςτθκε ο κ. Γεϊργιοσ Καρανίκασ. τθν 

Επιτροπι ςυμμετείχαν επίςθσ ωσ εμπειρογνϊμονεσ θ κα Πλγα Αγγελοποφλου, θ κα Μαρία 

Ντότςικα και ο κ. Χριςτοσ Ιωάννου. Σον επιςτθμονικό ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

Επιτροπισ είχε θ Δρ Αφροδίτθ Μακρυγιάνθ επιςτθμονικι ςυνεργάτθσ τθσ Ο.Κ.Ε.  

Η Ολομζλεια τθσ Ο.Κ.Ε., αφοφ ολοκλιρωςε τθ ςυηιτθςθ για το κζμα ςτθ ςυνεδρίαςθ 

τθσ 11θσ Οκτωβρίου 2018, διατφπωςε τθν υπ’ αρικμ. 321 Γνϊμθ τθσ. 
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1.1. Ειςαγωγικά 

Σο χζδιο Νόμου περιλαμβάνει τζςςερα (4) μζρθ με ρυκμίςεισ: 

α) Μζροσ Α  Αςφαλιςτικά  και ςυνταξιοδοτικά ηθτιματα (άρκρα 1 ζωσ 4) 

 β) Μζροσ Β Εργαςιακζσ Διατάξεισ  (άρκρα 5 ζωσ  12) ςε δφο κεφάλαια Κεφάλαιο Α 

Αντιμετϊπιςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ ( άρκρα 5 ζωσ 8 ) και Κεφάλαιο Β Ενίςχυςθ τθσ 

προςταςίασ των εργαηόμενων (άρκρα 9 ζωσ 12), 

γ) Μζροσ Γ  Ρυκμιςτικό πλαίςιο για τθν επιτροπεία αςυνόδευτων ανθλίκων ( άρκρα 13 ζωσ  

32  ) ςε δφο κεφάλαια Κεφάλαιο Α Επιτροπεία αςυνόδευτων ανθλίκων ( άρκρα 13 ζωσ 23 

και Κεφάλαιο Β Οργανωτικζσ διάταξθσ για το ςφςτθμα αςυνόδευτων ανθλίκων (άρκρα 24 

ζωσ 32 ) 

δ ) Μζροσ Δ Λοιπζσ διατάξεισ ( άρκρα 33 ζωσ 51 ) με ςειρά διοικθτικϊν , οργανωτικϊν και 

διαχειριςτικϊν ρυκμιςτικϊν για διάφορα κζματα του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Στο Α’ Μζροσ του χ/Ν επιχειροφνται εςτιαςμζνεσ παρεμβάςεισ με τισ οποίεσ επιδιϊκεται 

(α) θ εναρμόνιςθ ρυκμίςεων μεταξφ των διαφορετικϊν κακεςτϊτων του ΕΦΚΑ ςτο ηιτθμα 

τθσ ζναρξθσ και τθσ λιξθσ του δικαιϊματοσ ςφνταξθσ από αυτόν, (β) θ αντιμετϊπιςθ τθσ 

κακυςτζρθςθσ ςτθ διαδικαςία εγγραφισ αςφαλιςμζνων ςτα μθτρϊα του τζωσ ΟΓΑ, λόγω 

τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ μεταβλθτότθτασ των προχποκζςεων υπαγωγισ ςε αυτόν, με 

τισ ςυνζπειεσ τθσ κακυςτερθμζνθσ κάλυψθσ των αςφαλιςμζνων και τθσ αναδρομικισ 

βεβαιϊςεωσ οφειλϊν από ειςφορζσ και (γ) θ επίλυςθ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ 

διοίκθςθσ, του χρόνιου προβλιματοσ τθσ ςυχνά αιφνίδιασ και αναδρομικισ προκλιςεωσ 

οφειλϊν λόγω τθσ (ορκισ ι μθ) κεωριςεωσ οριςμζνων αςφαλιςμζνων ωσ υπαγόμενων 

ςτθν παράλλθλθ αςφάλιςθ δφο ι περιςςότερων αςφαλιςτικϊν κακεςτϊτων. 

το Β’ Μζροσ  του χ/Ν περιζχονται ρυκμίςεισ για τισ Εργαςιακζσ Διατάξεισ που αφοροφν 

(α) τθν αναμόρφωςθ του πλαιςίου κανόνων για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ για τθν αδιλωτθ 

εργαςία ( για τθν όποια προβλζπεται πρόςτιμο των 10.500€), με κυρία μεταβολι τθν 

δυνατότθτα μείωςθσ του προςτίμου (ζκπτωςθσ) ςε περίπτωςθ προςλιψεωσ του 

εργαηόμενου με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, (β) τθν 

νομοκζτθςθ τθσ εισ ολόκλθρων ευκφνθσ κάκε προςϊπου που ανακζτει ζργο ςτο πλαίςιο 

τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ (ανακζτων) ςε εργολάβο για τισ αξιϊςεισ 
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 εργαηομζνου (αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ) και για τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και 

γ) λοιπά διαδικαςτικά ηθτιματα για τθν πρακτικι άςκθςθ και μακθτεία, τθν διαπίςτωςθ μθ 

τιρθςθσ του ωραρίου  κακϊσ και εξουςιοδότθςθ ςτον υπουργό Εργαςίασ για τθν πρόλθψθ 

και αντιμετϊπιςθ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων. 

το Μζροσ Γ  που οργανϊνεται ςε δφο κεφάλαια : Κεφάλαιο Αϋ Επιτροπεία αςυνόδευτων 

ανθλίκων (άρκρα 13 ζωσ 23 ) και  Κεφάλαιο Β’ Οργανωτικζσ διατάξεισ για το ςφςτθμα 

επαγγελματικισ επιτροπείασ αςυνόδευτων ανθλίκων ( άρκρο 24 ζωσ 32) και ρυκμίηει 

οργανωτικά ηθτιματα  δθμόςιασ επιτροπείασ ανθλίκων  μζςω πιςτοποιθμζνων 

επαγγελματιϊν επίτροπων, και υπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 το Μζροσ Δ  που  αναπτφςςεται ςτα άρκρα 33 ζωσ 51  περιζχονται ποικίλεσ διατάξεισ 

 ςχετικά με επιδόματα – οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγεί ο ΟΑΕΔ ,  ηθτιματα ακίνθτθσ 

*περιοφςιασ του ΟΑΕΔ, του τζωσ ΟΕΚ  και του Τπουργείου Εργαςίασ, λοιπά κζματα 

οργανωτικά των υπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και τθσ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων 

τουσ. 

 

1.2. Γενικι Αξιολόγθςθ  

1.2.1. Επί των αςφαλιςτικϊν & ςυνταξιοδοτικϊν ρυκμίςεων. 

Οι διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ τθσ ζναρξθσ και τθσ λιξθσ του δικαιϊματοσ ςφνταξθσ ςτον 

ΕΦΚΑ είναι επί τθσ αρχισ κετικζσ και ςθματοδοτοφν ζνα πρϊτο βιμα εναρμόνιςθσ 

κανόνων των διαφορετικϊν αςφαλιςτικϊν κακεςτϊτων εντόσ του ίδιου πλζον 

αςφαλιςτικοφ φορζα: του ΕΦΚΑ.  

Η ζνταξθ πλικουσ διαφορετικϊν αςφαλιςτικϊν φορζων, κλάδων και λογαριαςμϊν εντόσ 

του ενιαίου νπδδ ΕΦΚΑ (κάκε ζνασ μάλιςτα από τουσ οποίουσ λειτουργοφςε ιδθ κατά το 

χρόνο τθσ ζνταξισ του ςτον ΕΦΚΑ περιςςότερα αςφαλιςτικά κακεςτϊτα, όπωσ λ.χ. το τ. 

ΙΚΑ-ΕΣΑΜ), δθμιουργεί τθν ανάγκθ εναρμόνιςθσ κανόνων ςε ηθτιματα διαδικαςτικισ 

φφςεωσ, ιτοι ςε ηθτιματα που άπτονται τθσ εξζλιξθσ τθσ ζννομθσ ςχζςθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (ζναρξθ, λιξθ, αναςτολι, παραγραφι κλπ.) και των διαδικαςιϊν κρίςεωσ των 

ςχετικϊν δικαιωμάτων είτε ςτο αρχικό ςτάδιο (μετά τθν υποβολι αιτιςεωσ) είτε ςτο 

ςτάδιο μετά από τθν υποβολι οριςμζνθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ (ζνςταςθσ) κατά 
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απόφαςθσ των αρμόδιων οργάνων. Πράγματι, δεν νοείται το δικαίωμα από τον ίδιο 

αςφαλιςτικό φορζα τον ΕΦΚΑ να ξεκινά ςε άλλο χρόνο, όταν προζρχεται από τουσ κανόνεσ 

του αςφαλιςτικοφ κακεςτϊτοσ του τ. ΙΚΑ-ΕΣΑΜ και ςε άλλο χρόνο, όταν προζρχεται από 

τουσ κανόνεσ του αςφαλιςτικοφ κακεςτϊτοσ του τ. ΟΑΕΕ.  

Σο «ουςιαςτικό» δίκαιο τθσ ζννομθσ ςχζςθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, θ ζκταςθ δθλαδι των 

δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των αςφαλιςμζνων και του ΕΦΚΑ, ζχει ιδθ 

προςδιοριςτεί με τρόπο εναρμονιςμζνο από τισ διατάξεισ του Ν. 4387/2016, ςε ό,τι αφορά 

τα κεντρικά ηθτιματα του προςδιοριςμοφ των ειςφορϊν και του υπολογιςμοφ των 

παροχϊν, υπάρχουν όμωσ κζματα που πρζπει να ρυκμιςτοφν επαρκϊσ προκειμζνου για 

τθν ζγκαιρθ ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων των αςφαλιςμζνων. Ωσ προσ το ηιτθμα τθσ 

εναρμόνιςθσ του δικαίου των φορζων, κλάδων και λογαριαςμϊν που εντάχκθκαν ςτον 

ΕΦΚΑ, κα πρζπει πάντωσ να διευκρινιςτεί, ότι θ ανάγκθ εναρμονίςεωσ αφορά τα ωσ άνω 

περιςςότερο διαδικαςτικισ φφςεωσ ηθτιματα και δεν αφορά κατ’ ανάγκθν και άνευ 

άλλου τα κζματα ουςιαςτικοφ δικαίου κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ωσ προσ τα οποία θ 

πλιρθσ εξίςωςθ και εναρμόνιςθ ενδζχεται όχι μόνο να μθν εξυπθρετεί, αλλά μπορεί ακόμα 

και να παραβιάηει το άρκρο 22 παρ. 5 υντ. (δικαίωμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ) και το 

άρκρο 4 παρ. 1 υντ. (αρχι τθσ ιςότθτασ), αφοφ οι διαφορετικζσ ρυκμίςεισ ενδζχεται να 

επιβάλλονται από τισ εντελϊσ διαφορετικζσ ςυνκικεσ παροχισ εργαςίασ ι άλλων 

γεγονότων ςτθν οικεία περίπτωςθ.  

Άλλο ηιτθμα είναι δε θ τυχόν ςφμφωνθ ι όχι με το φνταγμα ζνταξθ ςυγκεκριμζνων 

αςφαλιςτικϊν φορζων που καλφπτουν μεγάλεσ ομάδεσ εργαηομζνων ι ελεφκερων 

επαγγελματιϊν ςε ζναν αςφαλιςτικό φορζα και δθ «ενιαίων κανόνων», το οποίο εκκρεμεί 

ενϊπιον του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ και αναμζνεται θ ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Εν κατακλείδι: αφ’ ισ ςτιγμισ ο νομοκζτθσ αποφαςίηει, κατά τρόπο ςφμφωνο με το 

φνταγμα, ότι πλθκϊρα αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν κα ενταχκεί ςε ζναν ενιαίο φορζα, τότε 

είναι ςε κάκε περίπτωςθ επιβεβλθμζνθ, για λόγουσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του 

ενιαίου φορζα με  αξιοποίθςθ και των νζων τεχνολογιϊν που ιδθ ζχουν ειςαχκεί ςτισ 

εργαςίασ του για τθν ζγκαιρθ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, να υπάρχει εναρμόνιςθ κανόνων 

ςτα προαναφερκζντα διαδικαςτικά ηθτιματα. 

Θετικι είναι και θ πρόβλεψθ του άρκρου 1 του ΣχΝ περί του ότι θ απονομι τθσ ςφνταξθσ 

δεν προχποκζτει τθ διακοπι τθσ απαςχόλθςθσ, διότι επιτρζπει πλζον και ςτουσ 
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ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και ςτουσ ανεξάρτθτα απαςχολοφμενουσ (οι μιςκωτοί 

αςφαλιςμζνοι ςτο κακεςτϊσ του τ. ΙΚΑ-ΕΣΑΜ είχαν τθν δυνατότθτα αυτι και με βάςθ το 

ςιμερα ιςχφον δίκαιο) να υποβάλουν αίτθςθ για ςφνταξθ χωρίσ να παφςουν τθν 

απαςχόλθςι τουσ. Η νζα ρφκμιςθ πάντωσ επιβάλλει τθν εξζταςθ τυχόν ςυνεπειϊν ςτο 

επαγγελματικό κακεςτϊσ κάκε ομάδασ αςφαλιςμζνων (π.χ. δικθγόροι, δθμόςιοι 

υπάλλθλοι).  

Ειδικά για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, πολιτικοφσ και ςτρατιωτικοφσ, θ δυνατότθτά τουσ 

να ςυνταξιοδοτοφνται και να παραμζνουν ςτθν υπθρεςία τουσ, κα πρζπει να οδθγιςει και 

ςτθν κατάργθςθ των ςιμερα ιςχυουςϊν διατάξεων, οι οποίεσ προβλζπουν ότι υπθρεςία 

ςτο Δθμόςιο και εν γζνει ςτο δθμόςιο τομζα από ςυνταξιοφχο του Σομζα αυτοφ δεν είναι 

ςυντάξιμθ1, διότι τότε παρά τθ δυνατότθτά τουσ ςυνταξιοδοτιςεωσ ςτεροφνται τθσ 

δυνατότθτασ αξιοποιιςεωσ του χρόνου υπθρεςίασ τουσ μετά τθ λιψθ ςφνταξθσ τθν οποία 

όλοι οι λοιποί ςυνταξιοφχοι απολαμβάνουν δυνάμει του άρκρου 20 παρ. 4 Ν. 4387/2016. 

Ζνα άλλο ηιτθμα που τίκεται ωσ γενικι παρατιρθςθ επί τθσ ρυκμίςεωσ του άρκρου 1 του 

χΝ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ ειδικά ςτθ διαδικαςία απονομισ ςυντάξεων των δθμοςίων 

πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν υπαλλιλων, θ οποία ιταν πάντοτε ιδιαίτερα ςφντομθ και 

κατοχφρωνε πλιρωσ τα δικαιϊματα των υπαλλιλων αυτϊν, κακϊσ θ όλθ διαδικαςία 

ςυνταξιοδοτιςεωσ διεξαγόταν μεταξφ τθσ υπθρεςίασ του υπαλλιλου και του φορζα 

ςυνταξιοδοτιςεϊσ του (δθλαδι του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ), μζςω του 

λεγόμενου ΔΑΤΚ (Δελτίο Ατομικισ και Τπθρεςιακισ Κατάςταςθσ του υπαλλιλου), το οποίο 

ςυνταςςόταν μζςω τθσ Τπθρεςίασ του, περιείχε όλα τα κρίςιμα για τθν ςυνταξιοδότθςθ 

ςτοιχεία και μεταφερόταν ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ιδθ θλεκτρονικά. Η 

διαδικαςία αυτι – που δεν ςυμβαδίηει με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του χΝ περί 

υποβολισ αιτιςεωσ με επιςφναψθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν εντόσ 6 μθνϊν - 

ζχει λειτουργιςει, αποτελεςματικά ςτο ςυνολικό ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθ 

Χϊρα μασ, γεγονόσ που κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τον νομοκζτθ, προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ διατθριςεϊσ τθσ, ακόμα και εντόσ του ενιαίου Φορζα. 

                                                 
1
Το ίδιο ιζσύει και για ηοςρ επγαζόμενοςρ με οποιαδήποηε ζσέζη επγαζίαρ ζηο ζηενό ή εςπύ δημόζιο ηομέα, 

από ηην οποία θεμελίωζαν ζςνηαξιοδοηικό δικαίωμα, αθού επγαζία ηων ζςνηαξιούσων αςηών ζηον ίδιο ηομέα 

δεν είναι ζςνηάξιμη. Καηά ηη γνώμη μαρ ήδη οι ζσεηικέρ διαηάξειρ δεν ιζσύοςν δςνάμει ηος άπθπος 20 παπ. 7 

Ν. 4387/2016, πλην όμωρ οι αζθαλιζηικοί θοπείρ ζςνεσίζοςν να ηιρ εθαπμόζοςν. 
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Αντίκετα, θ ρφκμιςθ του άρκρου 2 για τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ ςτον ΟΓΑ κα 

προκαλζςει μεγαλφτερα προβλιματα από αυτά που – εφλογα και ορκά – επιχειρεί ο 

νομοκζτθσ να επιλφςει. Και τοφτο διότι ενϊ το γεγονόσ τθσ ζναρξθσ άςκθςθσ εργαςιϊν 

ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. ι τθσ θμζρασ υποβολισ του απογραφικοφ δελτίου ορίηεται ωσ 

κακοριςτικό για τθν «ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ» (τίτλοσ άρκρου), ωςτόςο – όπωσ προκφπτει 

από το ςφνολο των διατάξεων του άρκρου αυτοφ – θ ζναρξθ εργαςιϊν ςτθ Δ.Ο.Τ. ι θ 

θμερομθνία υποβολισ του Α.Δ. δεν αποτελοφν το κεμελιωτικό τθσ αςφάλιςθσ ςτο 

κακεςτϊσ του τ. ΟΓΑ γεγονόσ, αλλά εξακολουκεί να ιςχφει ό,τι ίςχυε ζωσ ςιμερα, δθλαδι 

ςτο κακεςτϊσ αυτό κα υπάγεται όποιοσ αςκεί κατά κφριο βιοποριςτικό επάγγελμα 

απαςχόλθςθ προςωπικά ι με αυτεπιςταςία ςτθν αγροτικι οικονομία (άρκρο 2 παρ. 1 Ν. 

4169/1961 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 6 Ν. 3050/2002 που περιζχει λεπτομερειακζσ 

ρυκμίςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ του κφριου επαγγζλματοσ ςτθν αγροτικι 

οικονομία).  

Οι ιςχφουςεσ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ του τ. ΟΓΑ πζραν του γεγονότοσ ότι 

διαπιςτϊνονται με μεγαλφτερθ δυςκολία από ότι για άλλα κακεςτϊτα και επαγγζλματα 

(πολυπλοκότθτα και γραφειοκρατία) είναι και εξαιρετικά μεταβλθτζσ ςτο χρόνο, αφοφ το 

φψοσ του ειςοδιματοσ από τθν αγροτικι οικονομία και γεγονότα όπωσ θ παράλλθλθ 

απαςχόλθςθ ςε άλλο επάγγελμα ι θ απομάκρυνςθ από τον τόπο τθσ αγροτικισ εργαςίασ, 

ςυνεπάγονται τθν άρςθ τθσ αςφάλιςθσ, με ςυνζπεια τθ διάψευςθ τθσ προςδοκίασ του 

αςφαλιςμζνου – που ςυνεχίηει να καταβάλει τισ ειςφορζσ του – ότι κα λάβει ςφνταξθ.  

Σο πρόβλθμα αυτό και τα υφιςτάμενα προβλιματα που περιγράφει τθ Αιτιολογικι Ζκκεςθ, 

κα πρζπει να επιλυκοφν μζςω τθσ αναμορφϊςεωσ των προχποκζςεων υπαγωγισ ςτο 

αςφαλιςτικό αυτό κακεςτϊσ, και όχι μζςω τθσ ειςαγωγισ μίασ διαδικαςίασ που κα 

εντάςςει προςωρινά τον αςφαλιςμζνο ςτο κακεςτϊσ αυτό, αλλά κα τον «απεντάςςει» από 

αυτό (δυνάμει του εδαφίου ε’ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 χΝ), όταν μετά από 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα τα αρμόδια όργανα κα διαπιςτϊνουν ότι τελικά δεν είναι 

υπακτζοσ ςτο κακεςτϊσ αυτό, με ςυνζπεια να πρζπει να αναηθτθκοφν και δθ αναδρομικά 

τυχόν καταβλθκείςεσ παροχζσ, ενϊ κα τεκοφν και ηθτιματα επιςτροφισ ι αποδόςεωσ 

μεγαλφτερων ειςφορϊν ςτον ΕΦΚΑ, αφοφ οι ειςφορζσ αγροτϊν και άλλων επαγγελματιϊν 

είναι διαφορετικζσ. Ενδζχεται δε θ εφαρμογι του άρκρου αυτοφ να λειτουργιςει μεν 

κατευναςτικά για όςουσ αςφαλιςμζνουσ επιδιϊκουν τθν ζνταξι τουσ ςτθν αςφάλιςθ και 
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διαμαρτφρονται – και εφλογα – για τθ ςχετικι κακυςτζρθςθ, είναι όμωσ πολφ πικανό να 

ςυντελζςει ςε ακόμα μεγαλφτερεσ κακυςτεριςεισ ςτθν κρίςθ περί νόμιμθσ ι μθ υπαγωγισ 

με τθ λογικι ότι υπάρχει θ κάλυψθ και άρα δεν επείγει θ ουςιαςτικι οριςτικι κρίςθ τθσ 

Διοίκθςθσ.  

Κατά τθ γνϊμθ μασ, θ εμπιςτοςφνθ ςτο κεςμό τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, που ζχει ιδθ 

πλθγεί από τισ επί 8 ζτθ ςυντελοφμενεσ περικοπζσ ςυντάξεων και άλλων παροχϊν, 

πλιττεται ακόμα ςοβαρότερα όταν ο νόμοσ ι θ διοικθτικι πρακτικι επιτρζπουν τθν μετά 

τθν πάροδο μακροφ χρόνου ανατροπι των δεδομζνων τθσ αςφαλιςτικισ ςχζςθσ 

επιρρίπτοντασ μάλιςτα τισ ςυνζπειεσ εξ ολοκλιρου ςτουσ αςφαλιςμζνουσ. 

Σε ορκι κατεφκυνςθ κινοφνται οι ρυκμίςεισ του άρκρου 3 του ΣχΝ, με τισ οποίεσ ορκά 

επιχειρεί ο νομοκζτθσ να επιλφςει προβλιματα που ζχουν προκλθκεί από τθν εφλογθ 

αμφιβολία ωσ προσ τθν υποχρζωςθ υπαγωγισ ι μθ ςτθν παράλλθλθ αςφάλιςθ δφο ι 

περιςςότερων φορζων ι του Δθμοςίου ζωσ τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΕΦΚΑ. 

 

1.2.2. επί των Εργαςιακϊν Διατάξεων. 

Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθ νζα αρχιτεκτονικι του προςτίμου για τθν 

αδιλωτθ εργαςία με ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ 

εργαςίασ (άρκρα 5,6,7,8)  και περιλαμβάνονται ςτο Κεφάλαιο Α του χ/Ν αποτελοφν 

υλοποίθςθ του Οδικοφ Χάρτθ για τθν Αδιλωτθ Εργαςία 2017-2020, ο οποίοσ ζχει 

καταρτιςκεί με τθν τεχνικι βοικεια τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ILO) και ζχει 

επικυρωκεί ςε τριμερζσ επίπεδο μεταξφ Κυβζρνθςθσ και εκνικϊν κοινωνικϊν εταίρων 

(ΓΕΕ, ΕΒ, ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ, ΕΣΕ) τον Οκτϊβριο του 2016. 

το Κεφάλαιο Β περιλαμβάνεται μεταξφ άλλων και θ ρφκμιςθ του άρκρου 9 που αφορά 

ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςε εργολάβο και υπεργολάβο. 

Ουςιαςτικά με τθν ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ διευρφνεται θ ευκφνθ τιρθςθσ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ ςτον ανακζτοντα τθν εκτζλεςθ του ζργου από κοινοφ με τον  εργοδότθ του 

εργαηόμενου εργολάβο και τον υπεργολάβο. 
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το ςθμείο αυτό και πριν περάςουμε ςε ειδικότερεσ παρατθριςεισ θ ΟΚΕ επιςθμαίνει για 

άλλθ μία ακόμθ φορά τθσ κζςεισ τθσ ςχετικά με τθν αδιλωτθ εργαςία και τθν προςταςία 

των εργαηομζνων: 

α) Η βελτίωςθ και εξειδίκευςθ των ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων του ΕΠΕ προχποκζτει 

ςαφινεια τθσ νομοκεςίασ, που ορίηει τα δικαιϊματα των εργαηομζνων και τισ αντίςτοιχεσ 

υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν και ενδυνάμωςθ τθσ  υπευκυνότθτασ των ςυντελεςτϊν τθσ 

αγοράσ εργαςίασ για τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. το πλαίςιο 

αυτό τα πορίςματα τθσ διαβοφλευςθσ του Ανϊτατου υμβουλίου Εργαςίασ, λοιπζσ 

διαβουλεφςεισ μεταξφ των κοινωνικϊν εταίρων και Γνϊμεσ τθσ Οικονομικισ και Κοινωνικισ 

Επιτροπισ2(1) και θ τεχνικι βοικεια του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ3(2), ςτο πλαίςιο τθσ 

οποίασ πραγματοποιικθκε για όλεσ τισ δράςεισ τριμερισ κοινωνικόσ διάλογοσ (Κράτοσ, 

εργοδότεσ, εργαηόμενοι), είναι κρίςιμα ςθμεία αναφοράσ για τθν ορκι νομοκζτθςθ.  

β) το μζτρο που θ νομοκεςία είτε ειςάγει πολφπλοκο διοικθτικό ζλεγχο με αςαφείσ 

ελεγκτικζσ και κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ, ειδικά όταν οι κυρϊςεισ είναι επαχκείσ, είτε είναι 

κατακερματιςμζνθ, ελλειμματικι και αόριςτθ θ προςταςία των δικαιωμάτων των 

εργαηομζνων παραμζνει ζωλθ και το ελεγκτικό ζργο του ΕΠΕ, αλλά και των λοιπϊν 

ςυναρμόδιων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν (πχ του ΕΦΚΑ) περιλαμβανομζνθσ τθσ 

κοινωνικοπολιτικισ αξίασ των διοικθτικϊν κυρϊςεων δεν επιτελεί το ςκοπό τθσ. 

γ) Η διαμόρφωςθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ προςτίμου για τθν αδιλωτθ εργαςία πρζπει να 

ςυνάδει με τθν αναγνϊριςθ τόςο τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων ωσ ηθτιματοσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ όςο και του αποτρεπτικοφ και αναλογικοφ χαρακτιρα του 

προςτίμου με το μζςο όρο του χρόνου αδιλωτθσ απαςχόλθςθσ που προςδιορίηεται ςτουσ 

18 μινεσ (απόφαςθ τΕ 2151/2017).  

δ) κοπόσ των ρυκμίςεων για το πρόςτιμο τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ οφείλει να είναι 

αποκλειςτικά θ ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αδιλωτθσ 

εργαςίασ, τόςο ςε επίπεδο πρόλθψθσ όςο και ςε επίπεδο κυρϊςεων με γνϊμονα τθν 

αποκατάςταςθ και τθν περαιτζρω διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των αδιλωτων 

εργαηομζνων. 

                                                 
2(1)Η αδιλωτθ Εργαςία προςταςία και αντιμετϊπιςθ . Γνϊμθ Πρωτοβουλίασ ΟΚΕ 307 , Ιοφνιοσ 2015  
3
(2)Undeclared work in Greece, Nature, Drivers and Way forward,  I.L.O. Policies Brie Series No 1, October 

2017   
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ε) Οι υπό αξιολόγθςθ ρυκμίςεισ που περιλαμβάνονται ςτο παρόν χ/Ν κα πρζπει να 

ανταποκρίνονται ςτθν αξιολόγθςθ αφενόσ του υφιςτάμενου πλαιςίου για τισ διοικθτικζσ 

και ποινικζσ κυρϊςεισ ςτθν περίπτωςθ αδιλωτθσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνου (το οποίο 

ςιμερα αποτυπϊνεται ςε ςειρά διατάξεων διάςπαρτων ςτθ νομοκεςία) και αφετζρου ςτθν 

αποτφπωςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτθν αγορά εργαςίασ (πολλαπλζσ 

μορφζσ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ), ςε ςυνδυαςμό και με τθν εμπειρία των ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν ςτο πλαίςιο του ελεγκτικοφ τουσ ρόλου και ζργου. 

η) Η OKE ζχει κατ’ επανάλθψθ επιςθμάνει ότι το φψοσ των προςτίμων και θ ζκταςθ 

γενικότερα των κυρϊςεων για τθν παραβατικότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν αδιλωτθ 

εργαςία, δεν κα πρζπει να αποτελοφν αποςπαςματικά μζτρα, αλλά κα πρζπει να 

ςχετίηονται με το ςφνολο των διατάξεων και των πρωτοβουλιϊν που υιοκετοφνται για τον 

περιοριςμό τθσ αδιωτθσ εργαςίασ και κυρίωσ να αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ μίασ 

ςυνολικότερθσ ςτρατθγικισ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

ςτ) ε πολλζσ μζχρι ςιμερα περιπτϊςεισ παραβιάςεων είτε όρων εργαςίασ είτε όρων 

υγείασ και αςφάλειασ δεν επιβάλλονταν κυρϊςεισ, λόγω τθσ «μθ διαπίςτωςισ» τουσ κατά 

τθ διάρκεια επιτόπιου ελζγχου. Για το λόγο αυτό κρίνεται ότι κα πρζπει να επιςθμανκεί 

ρθτά ςτθ ςχετικι διάταξθ ότι κυρϊςεισ επιβάλλονται εφόςον διαπιςτωκεί «με κάκε τρόπο» 

αδιλωτθ εργαςία.  

θ) Η ταφτιςθ τθσ ζννοιασ τθσ “αδιλωτθσ εργαςίασ” μόνο με τθ «μθ αναγραφι (του 

εργαηόμενου) ςε ιςχφοντα πίνακα προςωπικοφ» ανακυκλϊνει το ςοβαρό ζλλειμμα 

οριοκζτθςθσ τθσ ζννοιασ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ ςτθ νομοκεςία, παραγνωρίηοντασ τισ 

μορφζσ και τθν ζκταςθ του φαινομζνου. Κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ςτθ ςχετικι 

ρφκμιςθ  ότι θ επιβολι τθσ κφρωςθσ λαμβάνει χϊρα όταν «διαπιςτϊνεται, ότι κάποιοσ 

απαςχολείται με οποιαδιποτε μορφι απαςχόλθςθσ ςε εργοδότθ, χωρίσ ο τελευταίοσ να 

τον ζχει δθλϊςει νομίμωσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ»  

κ) Δεδομζνου του ςτακερά αυξανόμενου αρικμοφ των απαςχολοφμενων αλλοδαπϊν 

(υπθκόων τρίτων χωρϊν ι αιτοφντων άςυλο ι προςφφγων), θ ΟΚΕ επιςθμαίνει ότι κα 

πρζπει να τεκοφν με ςαφινεια τα ειδικά μζτρα που απαιτείται να λθφκοφν ωσ ελάχιςτθ 

μζριμνα διαςφάλιςθσ τθσ νόμιμθσ διαμονισ και εργαςίασ τουσ ςτθ χϊρα.  

Ρερνϊντασ ςτισ επί μζρουσ ρυκμίςεισ ςθμειϊνεται ότι:   
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α) Με το άρκρο 5 προβλζπεται ρθτά θ δυνατότθτα επιβολισ του προςτίμου των 10.500€ 

από τουσ ελεγκτζσ του ΕΠΕ και των ΠΕΚΑ (διάδοχοι τθσ τζωσ ΕΤΠΕΑ), γεγονόσ που 

διαςφαλίηει τθ νομιμότθτα των πράξεων επιβολισ που πρόκειται να εκδοκοφν, κακϊσ ζωσ 

ςιμερα το πρόςτιμο αυτό επιβάλλονταν δυνάμει υπουργικϊν αποφάςεων για τισ οποίεσ 

είχαν προβλθκεί ενϊπιον των αρμόδιων Δικαςτθρίων αιτιάςεισ περί του ότι εκδόκθκαν 

χωρίσ νόμιμθ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ. (Με τθν τΕ 2151/2017, κρίκθκε ωσ ςφμφωνθ με 

το φνταγμα θ υπουργικι απόφαςθ δυνάμει τθσ οποίασ επιβάλλεται το πρόςτιμο από τα 

όργανα του ΕΠΕ, όχι όμωσ και θ υπουργικι απόφαςθ δυνάμει τθσ οποίασ επιβάλλεται το 

ίδιο πρόςτιμο από τα όργανα τθσ τ. ΕΤΠΕΑ και νυν ΠΕΚΑ). 

β) Οι ρυκμίςεισ του άρκρου 6 εξυπθρετοφν το ςτόχο τθσ μετάβαςθσ τθσ αδιλωτθσ ςε 

επίςθμθ απαςχόλθςθ. Αν και ςε κάκε περίπτωςθ θ εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ διάταξθσ 

ςτθν πράξθ κα επιτρζψει τθν καλφτερθ εκτίμθςθ των επιπτϊςεϊν τθσ, θ ρφκμιςθ κινείται 

επί τθσ αρχισ ςε κετικι κατεφκυνςθ, πρωτίςτωσ διότι απομακρφνεται από τθ 

μονοςιμαντθ ζννοια τθσ κφρωςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν αδυναμία είςπραξθσ των 

προςτίμων, και αποκτά προςανατολιςμό ςτθν κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων του 

εργαηόμενου, με ταυτόχρονθ παροχι κινιτρων ςτον εργοδότθ, εφόςον αυτά ςτθν πράξθ 

λειτουργιςουν ωσ τζτοια και δεν οδθγιςουν ςε νζεσ μορφζσ παραβατικότθτασ. 

γ) Με τθ διάταξθ του άρκρου 9 για τθν “Ευκφνθ ανακζτοντοσ εργολάβου και υπεργολάβου 

ζναντι των εργαηομζνων”, το Τπουργείο Εργαςίασ ζχει ωσ ςτόχο να κζςει ζνα φράγμα ςτο 

κακεςτϊσ κατάχρθςθσ των εργολαβιϊν, κακϊσ αφενόσ επιδιϊκεται θ κατοχφρωςθ 

εργαςιακϊν και αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων, αφετζρου δθμιουργείται ζνα ιςχυρό 

αντικίνθτρο για τισ εργολαβίεσ, γιατί πλζον θ επιχείρθςθ που καταφεφγει ςτθ λφςθ τθσ 

εργολαβίασ κα ζχει ακριβϊσ τθν ίδια ευκφνθ με τον εργολάβο ι τον υπεργολάβο, 

δθμιουργϊντασ ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο. 

το άρκρο 9 επιχειρείται θ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων, 

που  απαςχολοφνται από εργολάβουσ και υπεργολάβουσ και προσ τοφτο ο ανακζτων το 

ζργο ςε εργολάβο κακίςταται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο ςυνυπεφκυνοσ με τον 

εργοδότθ του εργαηόμενου, εργολάβο,  υπεργολάβο  ι αλλθλουχία υπεργολάβων για 

καταβολι μιςκϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και αποηθμίωςθσ απόλυςθσ.  

Δεδομζνων των διαφορετικϊν απόψεων και προςεγγίςεων μεταξφ των ενδιαφερόμενων 

μερϊν, θ ΟΚΕ κεωρεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ κα πρζπει να αποτελζςει εκ νζου 
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αντικείμενο ςυςτθματικοφ κοινωνικοφ διαλόγου μεταξφ των κοινωνικϊν εταίρων ςτο 

πλαίςιο τθσ ΟΚΕ, ϊςτε να  επιτυγχάνει  τον ςτόχο τθσ χωρίσ  να παραμζνει  ανεφάρμοςτθ 

και να δθμιουργεί και ςτουσ εργοδότεσ και ςτουσ εργαηομζνουσ περιςςότερα προβλιματα 

από όςα υποτίκεται ότι επικυμεί να λφςει.  

Επίςθσ θ ΟΚΕ κεωρεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ, ενδζχεται, ςτο πλαίςιο πάντα τθσ 

ελλθνικισ πραγματικότθτασ, να αποτελζςει ζνα ακόμθ αντικίνθτρο για τθν 

επιχειρθματικότθτα, τισ επενδφςεισ και εντζλει τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ.  

Εν κατακλείδι, και για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ρφκμιςθσ, προτείνεται να μελετθκοφν 

ςε βάκοσ τα προβλιματα των εργαςιακϊν ςχζςεων των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ 

υπεργολάβων και να λθφκοφν υπόψθ: α) τα ευριματα ελζγχων του ΕΠΕ αναφορικά με 

τον εντοπιςμό προβλθμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τθν οικονομικι κατάςταςθ των 

ελεγχόμενων επιχειριςεων και των κενϊν ρφκμιςθσ ςε ςχζςθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 

β) οι απόψεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τα προβλιματα εργαςιακϊν ςχζςεων ςτισ κάκε 

είδουσ επιχειριςεισ που ςυμβάλλονται ωσ υπεργολάβοι για τθν εκτζλεςθ ζργων και 

παροχι υπθρεςιϊν κάκε είδουσ, και γ) οι καλζσ πρακτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ ανάλογων 

προβλθμάτων εργαηομζνων ςε υπεργολάβουσ ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε  

 

1.2.3. επί των διατάξεων για τθν Επιτροπεία αςυνόδευτων ανθλίκων. 

Η ΟΚΕ κεωρεί ότι οι ειςαγόμενεσ ρυκμίςεισ ςτθν Επιτροπεία αςυνόδευτων είναι " 

αμφίβολθσ” αποτελεςματικότθτασ. τθν πράξθ δεν μειϊνεται ο χρόνοσ, δεδομζνου ότι 

απλά επαναλαμβάνονται υπάρχουςεσ διατάξεισ ενϊ δεν ορίηεται ςτο άρκρο 16 

αποκλειςτικι προκεςμία αλλά απλά γίνεται μία γενικι διατφπωςθ ότι οφείλουν οι αρχζσ 

να κάνουν ςφντομα τθ διαδικαςία.  

Επιπρόςκετα αυξάνεται θ ςφνκεςθ του Δ.. του αρμόδιου φορζα Κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 

ΕΚΚΑ και ςυςτινεται νζα Τπθρεςία. Η ΟΚΕ κεωρεί ότι κα πρζπει να επανεξεταςκοφν οι 

ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ ϊςτε να αποφευχκοφν επικαλφψεισ αρμοδιοτιτων των 

υπθρεςιϊν που ςυςτινονται με άλλεσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου, ιδίωσ αυτϊν τθσ 

Τπθρεςίασ Αςφλου, τθσ Αρχισ Προςφυγϊν, τθσ Τπθρεςίασ Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ   και του Ε.Κ.Κ.Α. 
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2) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΤ’ΑΘΟ 

ΜΕΟΣ Αϋ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρκρο 1 

Ζναρξθ και λιξθ δικαιϊματοσ ςφνταξθσ από τον ΕΦΚΑ 

Η εφαρμογι ενιαίων κανόνων για το ςφνολο των αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων όλων 

των φορζων που εντάχκθκαν ςτον ΕΦΚΑ, με τθν κακιζρωςθ ενιαίασ ρφκμιςθσ ζναρξθσ του 

δικαιϊματοσ ςφνταξθσ, από τθν πρϊτθ του επόμενου τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ μινα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κατά τθν θμερομθνία αυτι πλθροφνται 

όλεσ οι νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ, ςε αντίκετθ δε περίπτωςθ, από τθν 

πρϊτθ θμζρα του μινα που ζπεται εκείνου κατά τον οποίο πλθροφνται όλεσ οι νόμιμεσ 

προχποκζςεισ, είναι κετικι. 

Θετικι είναι και θ πρόνοια που πλζον δεν απαιτεί τθν διακοπι τθσ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ, προκειμζνου να αρχίςει θ ςυνταξιοδότθςθ. Ζτςι, ςε όςεσ περιπτϊςεισ ο 

αςφαλιςμζνοσ επικυμεί να ςυνεχίςει τθ μιςκωτι δραςτθριότθτά του ι το ελεφκερο 

επάγγελμά του, αρκεί να το δθλϊςει ςτθν αίτθςθ ςυνταξιοδότθςισ του, χωρίσ πλζον να 

απαιτείται διακοπι δραςτθριότθτασ από τθν οικεία ΔΟΤ προκειμζνου για ελεφκερουσ 

επαγγελματίεσ ι αυτοαπαςχολοφμενουσ.  

Θα πρζπει να περιλθφκεί ρφκμιςθ για τθν ζναρξθ του δικαιϊματοσ ςτθ ςφνταξθ 

αναπθρίασ, ςτθν περίπτωςθ τθσ οποίασ θ αναπθρία ςυχνά ζχει επζλκει νωρίτερα από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ και το γεγονόσ αυτό είναι εφικτό να διαγνωςκεί και 

διαγιγνϊςκεται από το ΚΕΠΑ. 

Επίςθσ δεν ορίηεται ο χρόνοσ λιξθσ τθσ ορφανικισ ςφνταξθσ ςτθν περίπτωςθ παφςθσ των 

ςπουδϊν του τζκνου πριν τθ ςυμπλιρωςθ του 24ου ζτουσ τθσ θλικίασ του. 

 

Άρκρο 2 

Ζναρξθ αςφάλιςθσ ςτον τ. ΟΓΑ 
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Η απλοποίθςθ ςτθν διαδικαςία εγγραφισ ςτα μθτρϊα Αςφαλιςμζνων του ΕΦΚΑ όςων 

υπάγονται ςτον τζωσ κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ αγροτϊν του τ. ΟΓΑ είναι κετικι.   

 

 

Άρκρο 3 

Εφλογθ αμφιβολία περί τθν υπαγωγι ςε δφο ι περιςςότερουσ φορείσ ζωσ 31.12.2016 

Είναι κετικι  θ περαιτζρω  αντιμετϊπιςθ τθσ πολυνομίασ και τθσ πολυπλοκότθτασ του  

νομοκετικοφ πλαιςίου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  για τισ βεβαιωμζνεσ ι μθ οφειλζσ προσ 

πρϊθν φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι το Δθμόςιο, οι οποίεσ δθμιουργικθκαν λόγω 

εφλογθσ αμφιβολίασ ωσ προσ τθν  υποχρζωςθ υπαγωγισ ι μθ ςτθν παράλλθλθ αςφάλιςθ 

δφο ι περιςςότερων πρϊθν φορζων αςφάλιςθσ ι του Δθμοςίου για το χρονικό διάςτθμα 

ζωσ τισ 31-12-2016,  οι οποίεσ μποροφν να διαγραφοφν ι να απαλλαχκοφν τυχόν 

επιβλθκζντων πρόςκετων τελϊν, τόκων, προςαυξιςεων και επιβαρφνςεων. 

Είναι κετικό διότι ζρχεται να διορκϊςει νομικζσ και διοικθτικζσ αςτοχίεσ του παρελκόντοσ, 

που αιφνιδίαςαν οριςμζνεσ κατθγορίεσ αςφαλιςμζνων επιβάλλοντάσ τουσ χρθματικζσ 

επιβαρφνςεισ.  Η μεγαλφτερθ κατθγορία (χιλιάδεσ αςφαλιςμζνοι) από αυτζσ, είναι 

επαγγελματίεσ αςφαλιςμζνοι ςτον πρϊθν ΟΓΑ ςε περιοχζσ μικροφ πλθκυςμοφ που 

αςκοφςαν εμπορικι δραςτθριότθτα χαμθλότατου τηίρου, οι οποίοι παράλλθλα ιταν 

κανονικά εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο αγροτϊν και αςκοφςαν αγροτικι δραςτθριότθτα (τισ 

περιςςότερεσ φορζσ ιταν το κφριο τουσ επάγγελμα).   

Προκφπτουν ωςτόςο οριςμζνα κενά προςταςίασ : 

 Από τθ διατφπωςθ ωςτόςο του άρκρου αυτοφ περί «εφλογθσ αμφιβολίασ» περί τθν 

υπαγωγι (και από τθν παρ. 2 του άρκρου που εξειδικεφει τισ περιπτϊςεισ «εφλογθσ 

αμφιβολίασ»), ενδζχεται να κεωρθκεί ότι αυτι είναι εφαρμοςτζα μόνον ςτισ 

περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ υφίςτατο δυςκολία ερμθνείασ του ιςχφοντοσ δικαίου, 

και όχι ςτισ (περιςςότερεσ ενδεχομζνωσ) περιπτϊςεισ εςφαλμζνθσ (μθ) υπαγωγισ 

από άγνοια νόμου, ςυμπεριλαμβανόμενθσ άγνοιασ νόμιμων προκεςμιϊν. 
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 Από τθ διατφπωςθ του άρκρου για τθν εφλογθ αμφιβολία ωσ προσ τθν υποχρζωςθ 

υπαγωγισ ι μθ ςτθν «παράλλθλθ αςφάλιςθ δφο ι περιςςότερων φορζων», δεν 

προκφπτει  

o εάν καλφπτει μόνον τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ νομίμωσ αςφαλίςτθκε 

κάποιοσ ςτον ζνα φορζα για τθν εργαςία του και τίκεται το ερϊτθμα εάν 

ζπρεπε να αςφαλιςτεί ςε άλλο φορζα για άλλθ, δεφτερθ, εργαςία του 

(παλιοί αςφαλιςμζνοι) και, άρα, εξαιρεί τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ 

αςφάλιςθ για μία εργαςία ζγινε ςε ζναν φορζα ενϊ άλλοσ φορζασ διεκδικεί 

τθν υπαγωγι τθσ ίδιασ εργαςίασ ςτθ δικι του αςφάλιςθ (αν και θ παρ. 2 

περ. ε’ φαίνεται να αφορά ακριβϊσ τθν περίπτωςθ αυτι) 

ενϊ τζλοσ δεν είναι ςαφζσ εάν περιλαμβάνονται ι εξαιροφνται οι 

περιπτϊςεισ των νζων αςφαλιςμζνων που καλοφνται να καταβάλλουν 

ειςφορζσ επειδι ζχαςαν τθν εξάμθνθ προκεςμία του άρκρου 39 Ν. 

2084/1992 για επιλογι φορζα αςφάλιςθσ όταν αναλάμβαναν νζα εργαςία. 

Περαιτζρω, δεν είναι ςαφισ θ ςχζςθ μεταξφ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ που κα εκδίδεται 

για τθν επίλυςθ των εν λόγω αμφιςβθτιςεων (παρ. 3) με τθ διαδικαςία που κα ξεκινά μετά 

από το αίτθμα του κάκε ενδιαφερόμενου ςτον ΕΦΚΑ και ςτο ΕΣΕΑΕΠ, δεν είναι δθλαδι 

ςαφζσ εάν θ ΤΑ κα είναι κανονιςτικι (κα εξειδικεφςει τισ περιπτϊςεισ εφλογθσ αμφιβολίασ 

γενικά και αόριςτα ωσ γενικϊσ ιςχφων κανόνασ δικαίου) ι κα αποτελεί το καταλθκτικό 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ διαφορϊν. 

Σζλοσ, δεν προκφπτει ςε ποιό χρόνο κα ολοκλθρϊνεται θ περιγραφόμενθ ςτθν παρ. 3 

διοικθτικι διαδικαςία. Επειδι θ κζςπιςθ μίασ διαδικαςίασ ενϊπιον τθσ Διοίκθςθσ χωρίσ 

ταυτόχρονθ διαςφάλιςθ τθσ γριγορθσ διεκπεραίωςισ τθσ μπορεί να προκαλζςει 

περιςςότερα προβλιματα από αυτά που επιχειρεί να επιλφςει (και μάλιςτα εν προκειμζνω 

τόςο για τουσ αςφαλιςμζνουσ όςο και για τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ), κα πρζπει να 

αποςαφθνιςτοφν νομοκετικά οι καταλαμβανόμενεσ από τθ διάταξθ περιπτϊςεισ και να 

προβλεφκεί από το νόμο ότι ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ δεν κα 

εκδίδονται καταλογιςτικζσ πράξεισ ειςφορϊν και, εάν ζχουν εκδοκεί, δεν κα επιτρζπεται 

θ δυνάμει αυτϊν διενζργεια πράξεων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ. 
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Προκειμζνου λοιπόν θ διάταξθ να επιτφχει τον ςκοπό τθσ, θ ΟΚΕ κεωρεί ότι κα πρζπει να 

ορίηεται ξεκάκαρα ότι όςοι επαγγελματίεσ ζχουν καταβάλει ειςφορζσ ςτον ΟΓΑ κα πρζπει 

να διαγράφονται οριςτικά οι αδίκωσ καταλογιςμζνεσ οφειλζσ τουσ προσ τον ΟΑΕΕ. Εκτόσ 

του ότι πλιρωναν κανονικά ειςφορζσ ςτον ΟΓΑ οι εκατοντάδεσ αυτοί αςφαλιςμζνοι (τισ 

περιςςότερεσ φορζσ τθν ανϊτερθ ειςφορά του ΟΓΑ) ο ΟΑΕΕ τουσ ζχει χρεϊςει ειςφορζσ 

υγείασ, ςφνταξθσ (που παράλλθλα πλιρωναν ςτον ΟΓΑ), ενϊ, μετά τθν ειςαγωγι του ν. 

4387/2016, ζχει παρατθρθκεί το φαινόμενο, το τμιμα ΟΑΕΕ του ΕΦΚΑ να τουσ ζχει 

ανεβάςει αςφαλιςτικι κατθγορία με βάςθ μθ πραγματικά αλλά τεκμαρτά ειςοδιματα, 

ςυνδζοντασ τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ με το ειςόδθμα.  

Περαιτζρω, για τθν βελτίωςθ τθσ διάταξθσ, ςτουσ λόγουσ εφλογθσ αμφιβολίασ κα πρζπει 

αν προςτεκεί και θ ζλλειψι ενθμζρωςθσ από το ΟΑΕΕ ςε κάκε αςφαλιςμζνο για τθν άρςθ 

τθσ απαλλαγισ του από τον 8ο μινα του 2010. Αυτι θ ενθμζρωςθ κα ζπρεπε να οριςτεί 

αναδρομικά ςε προςωπικό επίπεδο και να είναι ζγκαιρθ και ςαφισ, ϊςτε να ζχει παράξει 

τα αποτελζςματά τθσ.  Σζλοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ Τπουργικισ Απόφαςθσ, με τθν οποία 

κα κακοριςτοφν οι τελικοί όροι και θ οποία παρακαλοφμε να γνωςτοποιθκεί ςτουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ πριν τθν ζκδοςι τθσ, ϊςτε να εκφράςουν τθν γνϊμθ τουσ επ’ αυτισ. 

υμπεραςματικά, θ λφςθ του ςυγκεκριμζνου χρονίηοντοσ προβλιματοσ πρζπει να γίνεται 

με αυτόματο και αντικειμενικό τρόπο και να μθν επαφίεται ςτθν καλι διάκεςθ των 

Τπθρεςιϊν που δθμιοφργθςαν και εν πολλοίσ διατθροφν το πρόβλθμα. 

 

Άρκρο 4 

Βεβαιωμζνεσ ι μθ οφειλζσ ΟΤΑ και εκκλθςιαςτικϊν ΝΡΔΔ προσ ΦΚΑ 

Με το άρκρο αυτό προβλζπονται απαλλαγζσ από πρόςκετα τζλθ, προςαυξιςεισ και 

επιβαρφνςεισ οφειλϊν ειςφορϊν εισ βάροσ των ΟΣΑ που γεννικθκαν μετά τθν ζκδοςθ 

δικαςτικϊν αποφάςεων για τθν πλιρθ, για όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ κινδφνουσ, 

αςφάλιςθ των ςχολικϊν φυλάκων που προςλιφκθκαν ωσ απαςχολοφμενοι ςε 

προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ αλλά κεωρικθκαν ωσ εργαηόμενοι με 

ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου. Παρόμοια απαλλαγι προβλζπεται και για 

εκκλθςιαςτικά νπδδ, πλθν όμωσ, αφενόσ, το οικείο ςθμείο του άρκρου 4 είναι 

διατυπωμζνο με αόριςτο τρόπο, θ δε ουςία τθσ ρυκμίςεωσ και το νόθμα αυτισ περιζχονται 
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ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ, γεγονόσ που δφναται να επιτρζψει παρερμθνείεσ και, ιδίωσ, 

επίκλθςθ τθσ διατάξεωσ και για άλλεσ περιπτϊςεισ πζραν των αναφερομζνων ςτθν 

Αιτιολογικι Ζκκεςθ. 

 

ΜΕΟΣ Βϋ 

ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΘΣ ΑΔΘΛΩΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 

Άρκρο 5 

Διοικθτικζσ κυρϊςεισ για αδιλωτθ εργαςία 

Κατά τθν επικφρωςθ του Οδικοφ Χάρτθ για τθν Αδιλωτθ Εργαςία (Οκτϊβριοσ 2016), 

διατυπϊκθκε από τθν πλευρά των κεςμικϊν κοινωνικϊν εταίρων που ςτιριξαν και 

ςτθρίηουν το πρόγραμμα καταπολζμθςθσ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ με τθν τεχνικι βοικεια 

του ILO ότι θ  μετατροπι τθσ ανεπίςθμθσ εργαςίασ ςε επίςθμθ απαςχόλθςθ μπορεί να 

ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ διατθρθςιμότθτασ των δθμοςίων 

οικονομικϊν κακϊσ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ, ενϊ ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν 

εργαςία, ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ςτθν ζνταξθ, ςτθν εξάλειψθ των 

παγίδων τθσ φτϊχειασ και τθν αποφυγι των ςτρεβλϊςεων τθσ αγοράσ. 

Η ΟΚΕ επιςθμαίνει ότι το φαινόμενο τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ και θ αποτελεςματικι του 

αντιμετϊπιςθ κα πρζπει να βαςίηεται ςτο ςυνεκτικό ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι μια 

ςειράσ  πρωτοβουλιϊν και δράςεων, κακϊσ και ςτθ ςυνεπι παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ. θμαςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ παραβατικισ 

ςυμπεριφοράσ ζχει να είναι υψθλι θ πικανότθτα εντοπιςμοφ τθσ παράβαςθσ. 

Ειδικότερα, προτείνεται ςτθν παρ. 1 θ φράςθ «…..που διαπιςτϊνει τθ μθ αναγραφι 

εργαηόμενου ςε ιςχφοντα πίνακα προςωπικοφ που τθρείται από τον εργοδότθ» να 

αντικαταςτακεί ωσ εξισ: «…..που διαπιςτϊνει ότι εργαηόμενοσ απαςχολείται ςε εργοδότθ, 

χωρίσ ο τελευταίοσ να τον ζχει δθλϊςει νομίμωσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ”.  
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τθν παρ. 2 τα ζτθ για τθν περίπτωςθ υποτροπισ να επεκτακοφν από τρία (3) ςε τζςςερα 

(4).  

τθν παρ. 4 και ςτθ ςυνζχεια τθσ πρόταςθσ “……εκτόσ εάν ο εργοδότθσ ι ο εργαηόμενοσ 

αποδείξουν διαφορετικά” να προςτεκεί θ φράςθ “κεωροφμενθσ αυτισ τθσ περιόδου ωσ 

χρόνου πραγματικισ υπθρεςίασ για τον υπολογιςμό των αποδοχϊν του εργαηόμενου, τθ 

χοριγθςθ τθσ ετιςιασ κανονικισ άδειασ απουςίασ και του επιδόματοσ αδείασ, τθν 

επαγγελματικι εξζλιξθ, κακϊσ και για τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ 

απόλυςισ του”.  

 

Άρκρο 6 

Δικαίωμα και προχποκζςεισ ζκπτωςθσ 

Είναι κετικό ότι οι προτεινόμενεσ διατάξεισ ζχουν αποτελζςει αντικείμενο τριμεροφσ 

κεςμικοφ κοινωνικοφ διαλόγου μεταξφ Τπουργείου Εργαςίασ και εκνικϊν κοινωνικϊν 

εταίρων, με τθν παρουςία και του ILO, ςε ό,τι αφορά τθν πρόταςθ του Τπουργείου 

Εργαςίασ για τθ νζα αρχιτεκτονικι του προςτίμου και τθ δυνατότθτα μείωςισ του ςε 

περίπτωςθ που ο εργοδότθσ προχωριςει ςτθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ για τουλάχιςτον ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα.  το πλαίςιο τθσ 

διαβοφλευςθσ ςτο αρμόδιο Σμιμα του ΑΕ, θ εργατικι (ΓΕΕ) και θ εργοδοτικι πλευρά 

(ΕΕΕ και ΓΕΒΕΕ) κατζκεςαν διαφοροποιθμζνεσ προτάςεισ.  

Με τθν προωκοφμενθ ρφκμιςθ γίνεται αποδεκτι θ πρόταςθ του ΕΣΕ ςε περιπτϊςεισ 

εποχικϊν επιχειριςεων, για να αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ που λόγω τθσ φφςθσ τθσ 

δραςτθριότθτάσ τουσ δεν επαρκεί το εναπομζνον διάςτθμα λειτουργίασ για τθν 

ςυμπλιρωςθ του ελάχιςτα απαιτοφμενου διαςτιματοσ απαςχόλθςθσ προκείμενου να γίνει 

χριςθ τθσ ζκπτωςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα κατάτμθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι ολοκλθρϊνεται ςτο πζρασ τθσ επόμενθσ περιόδου 

λειτουργίασ.  

Προτείνεται ςτο τζλοσ τθσ παρ. 1 να προςτεκεί: «Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί 

οποιαδιποτε περαιτζρω παραβίαςθ ςτουσ όρουσ εργαςίασ του αδιλωτου εργαηόμενου 

κατά το διάςτθμα τθσ ωσ άνω απαςχόλθςθσ, τότε το ςχετικό προβλεπόμενο πρόςτιμο 

διπλαςιάηεται, ενϊ εάν κατά το διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ του αδιλωτου εργαηόμενου 
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διαπιςτωκοφν παραβιάςεισ ςτα εργαςιακά δικαιϊματα και των λοιπϊν εργαηομζνων του 

εργοδότθ/επιχείρθςθσ, εφαρμόηεται θ διάταξθ του ςτοιχείου β τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 23 του ν. 3996/2011, όπωσ ιςχφει”. 

τθν παρ. 3 θ φράςθ: ¨……αν ο εργαηόμενοσ με υπεφκυνθ διλωςθ του που φζρει κεϊρθςθ 

του γνθςίου τθσ υπογραφισ δθλϊνει ότι δεν επικυμεί τθν πρόςλθψθ του” να 

αντικαταςτακεί ωσ εξισ: “Σε περίπτωςθ που θ απαςχόλθςθ του αδιλωτου εργαηόμενου 

κακίςταται αδφνατθ και ο εργοδότθσ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα 

του ελζγχου  προβεί ςτθν πρόςλθψθ άλλου εργαηομζνου, το  δικαίωμα ζκπτωςθσ 

διατθρείται, ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 1.” 

τθν παρ. 7 να προςτεκεί: “και καταβάλει το πρόςτιμο μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ επιβολισ του”. 

 

Άρκρο 7 

Άπαξ καταβολι προςτίμου 

Είναι κετικι ρφκμιςθ. Για τθν αποφυγι ενδεχόμενων αλλθλοεπικαλφψεων μεταξφ των 

ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν του ΕΠΕ και του ΕΦΚΑ και τθν εκ νζου επιβολι τθσ ίδιασ κφρωςθσ 

για τθν ίδια παράβαςθ, προβλζπεται, ςτθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, ότι θ υποχρζωςθ 

καταβολισ του προςτίμου ιςχφει για τθν Πράξθ Επιβολισ Προςτίμου που κοινοποιικθκε 

πρϊτθ ςτον εργοδότθ.  

 

Άρκρο 8 

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ - Ζναρξθ ιςχφοσ 

Προβλζπεται  θ ζκδοςθ Τπουργικισ Απόφαςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ διάταξθσ, θ οποία κα 

πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ πριν τθν ζκδοςι τθσ, προσ ζκφραςθ 

γνϊμθσ, και ςτα πλαίςια του Σμιματοσ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Αδιλωτθσ Εργαςίασ του 

Ανϊτατου υμβουλίου Εργαςίασ. Η ΟΚΕ ωςτόςο οφείλει να επιςθμάνει τθ ςθμαντικι 

κακυςτζρθςθ ζκδοςθσ των κατ’ εξουςιοδότθςθ προβλεπόμενων Τπουργικϊν Αποφάςεων, 

όπου αυτζσ ζχουν προβλεφκεί ςτθ νομοκεςία, με αποτζλεςμα τθν επίταςθ τθσ 

αναςφάλειασ δικαίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

Άρκρο 9 

Ευκφνθ ανακζτοντοσ και εργολάβου ζναντι των εργαηομζνων 

το άρκρο 9 επιχειρείται θ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων, 

που  απαςχολοφνται από εργολάβουσ και υπεργολάβουσ και προσ τοφτο ο ανακζτων το 

ζργο ςε εργολάβο κακίςταται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο ςυνυπεφκυνοσ με τον 

εργοδότθ του εργαηόμενου, εργολάβο,  υπεργολάβο  ι αλλθλουχία υπεργολάβων για 

καταβολι μιςκϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και αποηθμίωςθσ απόλυςθσ.  

Δεδομζνων των διαφορετικϊν απόψεων και προςεγγίςεων μεταξφ των ενδιαφερόμενων 

μερϊν, θ ΟΚΕ κεωρεί (όπωσ αναφζρεται και ςτθν Γενικι Αξιολόγθςθ) ότι θ ςυγκεκριμζνθ 

διάταξθ κα πρζπει να αποτελζςει  εκ νζου αντικείμενο ςυςτθματικοφ κοινωνικοφ διαλόγου 

των κοινωνικϊν εταίρων ςτο πλαίςιο τθσ ΟΚΕ, ϊςτε να  επιτυγχάνει  τον ςτόχο τθσ χωρίσ  

να παραμζνει  ανεφάρμοςτθ και να δθμιουργεί και ςτουσ εργοδότεσ και ςτουσ 

εργαηομζνουσ περιςςότερα προβλιματα από όςα υποτίκεται ότι επικυμεί να λφςει.  

 

Άρκρο 10 

Ρρακτικι άςκθςθ και μακθτεία ςε επιχειριςεισ 

Ιδιαίτερα κρίςιμο ηιτθμα για όλουσ τουσ κεςμικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ είναι το κζμα τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ και τθσ μακθτείασ και θ αποκατάςταςθ του κεςμικοφ κοινωνικοφ 

διαλόγου ςτα ηθτιματα αυτά. Όπωσ αναφζρεται και ςτο Κείμενο Πολιτικισ των εκνικϊν 

κοινωνικϊν εταίρων ΓΕΕ, ΕΒ, ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ, ΕΣΕ για τον κοινωνικό διάλογο ςε ηθτιματα 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι του δυικοφ 

μοντζλου μακθτείασ, που ςυμφωνικθκε ςτο πλαίςιο του κοινοφ ζργου με τθ Διεκνι 

Οργάνωςθ Εργαςίασ (Νοζμβριοσ 2015), είναι επιβεβλθμζνθ θ ςφνδεςθ ενόσ νζου 

ςυςτιματοσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με τισ ανάγκεσ τθσ δομισ 

απαςχόλθςθσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ οικονομίασ, για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ 

απόκτθςθσ δεξιοτιτων μζςω τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και τθσ μακθτείασ ςτισ επιχειριςεισ. 
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Για τθν  εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του, είναι απαραίτθτθ θ ουςιαςτικι και 

ιςότιμθ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων ςτισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και 

κεςμοκζτθςθσ  του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου.  Η ςυγκεκριμζνθ διάταξθ πρζπει να λαμβάνει 

υπόψθ το γεγονόσ ότι οι πρακτικά αςκοφμενοι δεν καταλαμβάνουν κζςεισ εργαςίασ, αλλά 

αποκτοφν εργαςιακι εμπειρία και εκπαιδεφονται δίπλα ςε ζμπειρα ςτελζχθ με γνϊςθ και 

υπευκυνότθτεσ.  

Για το λόγο αυτό, κεωροφμε ότι θ καταχϊρθςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΡΓΑΝΗ των 

μακθτϊν, ςπουδαςτϊν και φοιτθτϊν που απαςχολοφνται για πρακτικι άςκθςθ ι μακθτεία 

πρζπει να είναι διακριτι και να λαμβάνει υπόψθ τισ προαναφερκείςεσ παρατθριςεισ ϊςτε 

να μθν ςτρεβλϊνει τθν ζννοια τθσ μακθτείασ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, όπωσ ζχει 

αναγνωριςτεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

 

Άρκρο 11 

Μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων 

Η προαγωγι των κεμάτων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων αποτελοφν πάγια 

προτεραιότθτα των κεςμικϊν κοινωνικϊν εταίρων, και μεταξφ αυτϊν και θ κερμικι 

καταπόνθςθ των εργαηομζνων κατά το κζροσ. το πλαίςιο αυτό ςυμμετζχουν ςτθ 

νεοςφςτατθ Σεχνικι Ομάδα Εργαςίασ του Τπουργείου Εργαςίασ θ οποία επεξεργάηεται και 

κα προτείνει μζτρα ςχετικά με τθ κερμικι καταπόνθςθ των εργαηομζνων κατά το κζροσ. Οι 

προτάςεισ και τα ευριματα τθσ ομάδασ αυτισ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτισ 

ςχεδιαηόμενεσ Τπουργικζσ αποφάςεισ, κακϊσ και να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ ςχετικι 

γνωμοδότθςθ του υμβουλίου Τγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ, το οποίο είναι το πλζον 

αρμόδιο τριμερζσ όργανο για κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων.  

 

Άρκρο 12 

Τροποποίθςθ του άρκρου 80 του ν. 4144/2013 (Αϋ 88) 

Με τθ διάταξθ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του ν. 4488/2017 (Αϋ 137) 

καταργικθκε το ςφςτθμα τθσ χειρόγραφθσ τιρθςθσ του ειδικοφ βιβλίου τροποποίθςθσ 

ωραρίου εργαςίασ και υπερωριϊν ςτον χϊρο εργαςίασ και τθσ γνωςτοποίθςισ τουσ ςτο 
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Πλθροφοριακό φςτθμα «ΕΡΓΑΝΗ» τον επόμενο μινα. Αντ’ αυτοφ, κακιερϊκθκε θ 

διαδικαςία αναγγελίασ τθσ υπερεργαςίασ και τθσ νόμιμθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ με 

τθν γνωςτοποίθςθ αυτϊν ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα «ΕΡΓΑΝΗ», το αργότερο πριν τθν 

ζναρξθ τθσ πραγματοποίθςισ τουσ.  

Ωςτόςο  αυτι θ ρφκμιςθ δεν ζχει εφαρμοςκεί  ακόμθ,  δεδομζνθσ τθσ κακυςτζρθςθσ 

ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτισ 22 Ιουνίου 

2018 (ΦΕΚ Β. 2401).   

ΜΕΟΣ Δϋ 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρκρο 40 

Θλεκτρονικι κοινοποίθςθ εγγράφων και πράξεων του ΣΕΡΕ 

Η θλεκτρονικι κοινοποίθςθ εγγράφων και πράξεων του ΕΠΕ αποτελεί εκςυγχρονιςμό του 

ςυςτιματοσ επίδοςθσ των εγγράφων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, θ οποία κα ωφελιςει 

τόςο τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα των δθμόςιων υπθρεςιϊν όςο και τθ 

μείωςθ τθσ διοικθτικϊν βαρϊν ςτισ επιχειριςεισ.  

Παρόλα αυτά, κεωροφμε ςκόπιμο να διατθρθκεί το εδάφιο του προθγοφμενου άρκρου 27 

που αναφζρει ότι αν για οποιοδιποτε λόγο δεν είναι δυνατι θ κοινοποίθςθ των εγγράφων 

μζςω του ΟΠ – ΕΠΕ, αυτι κα πραγματοποιείται με κάκε πρόςφορο τρόπο, ιδίωσ με 

αποςτολι με ςυςτθμζνθ επιςτολι, θ οποία κα αποδεικνφεται με ςχετικι απόδειξθ 

παραλαβισ του εγγράφου. Για τθν επίδοςθ των πράξεων αυτϊν εφαρμόηονται το άρκρο 19 

του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και τα άρκρα 47 ζωσ 57 του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Δικονομίασ ςχετικά με τισ επιδόςεισ.  

Θα πρζπει βζβαια να επιςθμανκεί και να λθφκεί υπόψθ ότι θ προβλεπόμενθ 

κοινοποίθςθ πράξεων του ΣΕΡΕ είναι κοινοποίθςθ διοικθτικισ πράξθσ που επιφζρει 

νόμιμα αποτελζςματα μετά τθν παρζλευςθ 5 θμερϊν από τθν επόμενθ θμζρα τθσ 

αναρτιςεϊσ και αποςτολισ ειδοποίθςθσ ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίσ μάλιςτα να 

αναφζρεται ςε ποια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Η πρόβλεψθ αυτι, όπωσ και κάκε πρόβλεψθ «πλαςματικισ» επίδοςθσ πράξεων, ςτισ 

οποίεσ μάλιςτα περιλαμβάνονται πράξεισ επιβολισ υψθλϊν προςτίμων, δεν ςυνάδει με 
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τθν κατοχφρωςθ του δικαιϊματοσ τθσ ζννομθσ προςταςίασ (άρκρο 20 παρ. 1 υντ. και 

άρκρο 6 παρ. 1 ΕΔΑ), διότι ιςοδυναμεί με τθν πλιρθ και οριςτικι απϊλεια του 

δικαιϊματοσ προςφυγισ ςτθ δικαιοςφνθ ςε κάκε περίπτωςθ που για τον οποιονδιποτε 

λόγο ο κιγόμενοσ πολίτθσ δεν λάβει γνϊςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ. Η ηθμία αυτι είναι 

μόνιμθ και ςοβαρι και δεν μπορεί θ τυχόν μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ που 

επιτυγχάνεται από τθν παράλειψθ κοινοποίθςθσ να κεωρθκεί ωσ επιτακτικό δθμόςιο 

ςυμφζρον κατάλλθλο και επαρκζσ για τθν διακινδφνευςθ του εν λόγω ςυνταγματικοφ 

δικαιϊματοσ. Επομζνωσ απαιτείται κάποια διαδικαςτικι ςυμπλιρωςθ που να διευκολφνει 

τον διοικοφμενο να αςκιςει τα δικαιϊματα του. 

 

 

 

Άρκρο 41 

Αναγνϊριςθ Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ ωσ ιςότιμου κοινωνικοφ εταίρου 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ νομοκετικι διάταξθ επιχειρείται από τθν κυβζρνθςθ να 

ςυμπεριλθφκεί ςτουσ κεςμικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ο φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου 

Ελλάδοσ (.Β.Β.Ε.), μια περιφερειακι οργάνωςθ που καλφπτει μόνο επιχειριςεισ τθσ 

Βορείου Ελλάδοσ, μθ ςυνοδευόμενθ από επαρκι τεκμθρίωςθ ςτθ βάςθ αντικειμενικϊν 

κριτθρίων που να δικαιολογοφν τθν ιδιότθτα του κεςμικοφ κοινωνικοφ εταίρου. 

φμφωνα με το άρκρο 3 § 3 του Ν. 1876/1990 «οι εκνικζσ γενικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 

εργαςίασ ςυνάπτονται από τισ τριτοβάκμιεσ οργανϊςεισ των εργαηομζνων και τισ 

αναγνωριηόμενεσ ωσ  ευρφτερθσ εκπροςϊπθςθσ οργανϊςεισ των εργοδοτϊν ι 

πανελλινιασ ζκταςθσ». τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ αυτισ τθσ διάταξθσ ςθμειϊνεται, δε, ότι ο 

νόμοσ δεν απονζμει κατά τεκμιριο αμάχθτο ςε οριςμζνεσ εκ των προτζρων κακοριηόμενεσ 

ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ τθν ικανότθτα να υπογράψουν τθν εκνικι γενικι ςυλλογικι 

ςφμβαςθ εργαςίασ, πράγμα που είχε επικρικεί υπό κακεςτϊσ του παλαιοφ νόμου 

3239/1955 περί ςυλλογικϊν ςυμβάςεων και διαιτθςίασ, τον οποίο κατάργθςε ο ιςχφων 

νόμοσ 1876/1990. 
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Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, ο φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (ΒΒΕ) 

αναγνωρίηεται κεςμικά ωσ ιςότιμοσ κοινωνικόσ εταίροσ των λοιπϊν αντιπροςωπευτικϊν 

εργοδοτικϊν οργανϊςεων, δθλαδι τθσ ΓΕΒΕΕ, τθσ ΕΕΕ, του ΕΣΕ και του ΕΒ.  Η 

ειςαγωγικι διάταξθ περί κοινωνικϊν εταίρων,  είναι το άρκρο 3 παρ. 3 του ν. 1876/1990, 

το οποίο και τουσ αποδίδει το περιεχόμενο των οργανϊςεων «ευρφτερθσ εκπροςϊπθςθσ», 

προφανϊσ πανελλαδικισ.  Ο κατά τα λοιπά ςεβαςτόσ ΒΕΕ είναι μια ακόμθ -από τισ 

πολλζσ- περιφερειακι οργάνωςθ που καλφπτει ζναν τομζα τθσ οικονομίασ που ιδθ 

εκπροςωπείται ςτο επίπεδο των εκνικϊν κοινωνικϊν εταίρων από τον ΕΒ.  Εν προκειμζνω, 

ο περιφερειακόσ χαρακτιρασ τθσ εν λόγω εργοδοτικισ οργάνωςθσ προκαλεί ερωτθματικά 

ωσ προσ το κενό εκπροςϊπθςθσ που καλείται να καλφψει, δεδομζνθσ, άλλωςτε, τθσ 

κάλυψθσ όλων των κλάδων και τομζων τθσ οικονομίασ από τισ τζςςερισ (4) 

αναγνωριςμζνεσ πανελλινιασ ζκταςθσ και ευρφτερθσ εκπροςϊπθςθσ εργοδοτικζσ 

οργανϊςεισ (ΕΒ, ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ και ΕΣΕ). 

Η προτεινόμενθ ρφκμιςθ επομζνωσ καταλφει τθν ιςότθτα αντιμετϊπιςθσ των 

αντιπροςωπευτικϊν εργοδοτικϊν οργανϊςεων που ζχουν ιδθ επιλεγεί από τον νομοκζτθ 

ωσ εκνικισ εμβζλειασ και κατ’ εξαίρεςθ παρζχει ιςότιμθ κζςθ εκνικισ εμβζλειασ ςε 

εργοδοτικό φορζα που είναι περιφερειακόσ. Με τθν ζννοια αυτι θ προτεινόμενθ 

νομοκετικι ρφκμιςθ είναι αντίκετθ με τθν παρ. 2 τοφ άρκρου 3 τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ 

87/1948, που ζχει επικυρϊςει θ Ελλάδα με το ν.δ. 4204/1961, και παρακωλφει τθ νόμιμθ 

δράςθ και λειτουργία των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων εργοδοτϊν και εργαηομζνων. 

 

 
 


