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Πεξίιεςε 

 
               Ζ παξνχζα εξγαζία, μεθηλψληαο κε αθεηεξία ηελ παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο δξάζεο ησλ 

Διεγθηηθψλ σκάησλ ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην πιαίζην άζθεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο 

Γεκφζηαο Πνιηηηθήο, επηθεληξψλεη ηειηθά ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.ΔΠ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

 

             Ζ  εμέηαζε ηνπ ξφινπ  ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ κε βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηειεπηαίσλ, ζπκβάιιεη ζηελ ηππνπνίεζε κηαο αξρηθήο ηνπο θαηάηαμεο σο θνξέσλ άζθεζεο Γεκφζηαο 

Πνιηηηθήο.
 
ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδεηαη ην .ΔΠ.Δ., σο κηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο,  ιφγσ ηνπ πνιχπιεπξνπ ξφινπ ηνπ θαη ηνπ επξέσο πεδίνπ δξάζεο ηνπ.  

 

           Ζ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ .ΔΠ.Δ. νδεγεί ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αλαθνξηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. ηε βάζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηψλ, εμεηάδνληαη νη πξννπηηθέο 

εμέιημήο ηνπ θαη πξνηείλνληαη λέα κνληέια ιεηηνπξγίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

ηεο ελδπλάκσζήο ηνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηνλ ηδηαίηεξα θξίζηκν, επίθαηξν θαη λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο 

εξγαζίαο θαη εμ’ απηνχ ζην δεκφζην βίν.   

 

           Ζ εξγαζία κέζσ ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο πεξίπησζεο ηνπ .ΔΠ.Δ., ζθνπεχεη ζηελ θαηάδεημε ηεο 

απνθαζηζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε εμπγίαλζεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο φθεινο δηνηθνπκέλσλ θαη πνιηηείαο, ελψ σο θεληξηθφ εξψηεκα πξνβάιιεη 

ηνλ ηξφπν αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ σκάησλ, κέζσ πηνζέηεζεο θαη 

εθαξκνγήο λέσλ κνληέισλ άζθεζεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο.  

 

            Tα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ζηεξίδνληαη απφ κεζνδνινγηθή άπνςε ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ηελ πξσηνγελή 

έξεπλα θαη ηελ εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ εμειίμεσλ. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά : Γεκφζηα Πνιηηηθή, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Διεγθηηθά ψκαηα, ψκα Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δπηζεσξεηέο, 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο, Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία.  
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Summary 
 

 Σhis work, starting as from the presentation of the role and activity of the Auditing Bodies of 

the Greek Public Administration in practice and implementation of Public Policy, finally focuses on 

the Hellenic Labour Inspectorate (SEPE) of the Ministry of Labour, Social Security and Social 

Solidarity.  

 The examination of the role of Audit Bodies based on the main characteristics of the latter 

contributes to the standardization of their initial classification as mediators for Public Policy practice. 

In this context, we examine SEPE as a particularly poignant case Inspectorate because of the 

multifaceted role and the wide scope of action. 

 The evaluation of SEPE's operation leads to conclusions regarding its effectiveness. On the 

basis of these findings, we studied the evolution prospects and proposed new operation models towards 

modernization and empowerment of, with a view to effective implementation of the role and maximize 

the supply of the highly critical, timely and crucial sphere of and work on this in public life. 

 Working through this representative case, SEPE demonstrate the decisive contribution of 

Auditing Bodies direction towards the consolidation of public administration and state benefit. As a 

key question raises on how to upgrade the role and function of such bodies, through the adoption and 

implementation of new Public Policy practice models. 

 The main conclusions of the work supported by methodologically to investigate the existing 

institutional framework, the review of the relevant literature, primary research and assessment of the 

respective sociopolitical developments. 

 

Keywords: Public Policy, Public Administration, Auditing Bodies, Hellenic Labour Inspectorate, 

SEPE, Ministry of Labour, Social Security and Social Solidarity, MoL, Inspectors, Industrial Relations, 

Health and Safety. 
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Π ξ ό ι ν γ ν ο 

 

 

 Τν έλαπζκα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο δόζεθε ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ 

«Δεκόζηεο Πνιηηηθέο» θαη «Σρεδηαζκόο θαη Αλάιπζε Πνιηηηθώλ» ηνπ ΠΜΣ «Δηαθπβέξλεζε θαη 

Δεκόζηεο Πνιηηηθέο». Καζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηινγή, αιιά θπξίσο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο –ζε όπνην βαζκό απηό επηηεύρζεθε- είρε ε ζπκβνιή ηνπ βαζηθνύ δηδάζθνληα ησλ 

παξαπάλσ καζεκάησλ, Δξα Σήθε Πιπκάθε,  κέζα από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ, αλαθνξηθά ηόζν κε ζεσξεηηθνύο όζν θαη πξαθηηθνύο ζηόρνπο,  αιιά θαη κέζα από θαη’ ηδίαλ 

ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα Δεκνζίσλ Πνιηηηθώλ θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, όπνπ πξόζπκα κεηέθεξε ηηο 

γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.  Τνπ εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ επγλσκνζύλε κνπ. 

 

 Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλσ ζηνλ Εηδηθό Γξακκαηέα ηνπ Σώκαηνο 

Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, θύξην Γηάλλε Σνύθν, γηαηί κε θαηέζηεζε θνηλσλό ηνπ νξάκαηόο ηνπ γηα ην Σ.ΕΠ.Ε. 

θαη ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ αλακόξθσζε ηνπ Σώκαηνο. 

 

 Έλα κεγάιν «επραξηζηώ» νθείισ ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο,    

Μαξηιία Λέλε θαη Ηιία Τπιηγάδα, γηα ηελ πνιύηηκε εζηθή ζηήξημε θαη ηελ ηερληθή βνήζεηα πνπ κνπ 

πξόζθεξαλ.  

 

---------------------------- 

 

 Η νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ επηβιέπνληνο Καζεγεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ ΠΕΔΙΣ,         

θπξίνπ Παληειή Σθιηά ήηαλ εμαξρήο δεδνκέλε
. 

πξέπεη, όκσο, εμίζνπ λα επηζεκαλζεί ε άκεζε 

αληαπόθξηζή ηνπ θαη νη εμαηξεηηθά εύζηνρεο ππνδείμεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπ πνπ ζπλέβαιαλ 

απνθαζηζηηθά ζηε δόκεζε θαη νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.   

 Τνλ επραξηζηώ ζεξκά θαη ηνπ εύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηελ επηηπρεκέλε αθαδεκατθή ηνπ 

πνξεία θαη ζε θάζε ηνκέα  ηεο πνιπζρηδνύο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο.  
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Δ η ζ α γ σ γ ή      
 

 

   Ζ Γεκφζηα Πνιηηηθή εθθξάδεη ην «ζεηηθφ δίθαην ελ ησ γίγλεζζαη» θαη σο Δπηζηήκε ηνπ 

Οξζνχ Νφκνπ θαη ηεο Οξζήο Γηνίθεζεο δηαθέξεη ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο, ηεο πνιηηηθήο 

θνκκάησλ θαη νξγαλψζεσλ θαη ησλ ηδενινγηψλ, δνμαζηψλ θαη πξνηάζεσλ. Ζ Γεκφζηα Πνιηηηθή 

είλαη ε επηζηήκε ηεο Γηθαηνζχλεο θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα νξηαθέο βειηηψζεηο, αιιά γηα 

απνηχπσζε θαη άξζξσζε ηδαληθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη ηελ ηειηθή κεηαηξνπή ησλ αμηψλ απηψλ 

ζε ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη εληέιεη ζεζκνχο.  

   Αξσγνί ηεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ηα Eιεγθηηθά ψκαηα
.
  

ν ξφινο ηνπο ζηελ άζθεζε Γεκφζηαο Πνιηηηθήο είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη πνιιαπιαζηαζηηθφο, 

θαζψο κε ηε δξάζε ηνπο ζπκβάιινπλ αθελφο ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο, 

αθεηέξνπ ζηε ζπλνιηθή εμπγίαλζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο φθεινο δηνηθνπκέλσλ θαη 

πνιηηείαο, θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ.  

 

   Ζ εξγαζία αξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε θαη έμη θεθάιαηα.  Σν πξψην κέξνο αθνξά ζηα 

Διεγθηηθά ψκαηα ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα δχν πξψηα θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κία ηππνπνίεζε ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ, κε βάζε 

απνθιεηζηηθά ην πεδίν άζθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο ξφινπ (δεκφζηνο –ηδησηηθφο ηνκέαο) θαη 

νξηνζεηείηαη ν ηχπνο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη ησλ σκάησλ Δπηζεψξεζεο πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην θαη ζηε βάζε ηεο παξαπάλσ 

νξηνζέηεζεο γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ, κε αλαθνξά ζην ζεζκηθφ ηνπο 

πιαίζην, ηελ δνκηθή νξγάλσζε, ην πεδίν αξκνδηφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο.  

 

   Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο εμεηδηθεχεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) θαη εμαληιείηαη ζηα ηξία επφκελα θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα, ζην 

ηξίην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ .ΔΠ.Δ. κέζα απφ ηε καθξά ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε θαη 

επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθείλσλ πνπ ην θαζηζηνχλ κηα ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε Διεγθηηθνχ  ψκαηνο ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ε ζπλέρεηα ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ .ΔΠ.Δ., ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ζηηο ζπλεξγαζίεο πνπ 

απηφ αλαπηχζζεη κε άιινπο θνξείο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. ην πέκπην θεθάιαην 

θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ .ΔΠ.Δ. ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο δνκήο θαη νξγάλσζεο 

θαη επηρεηξείηαη κία θξηηηθή απνηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ, ησλ νπνίσλ ηελ νξζή εθαξκνγή ην .ΔΠ.Δ. 
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επηβιέπεη. Αθνινχζσο, θαηαγξάθνληαη νη πξννπηηθέο ηνπ ψκαηνο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί, απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο λπλ πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ θαη 

απφ ηελ ηξέρνπζα ζρεηηθή δηαβνχιεπζε.  

 

   ην ηξίην κέξνο ζπλνςίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη εμεηάδεηαη 

ε άξζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ππφ ην πξίζκα κηαο θνηλήο πξννπηηθήο ησλ σκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ζπκπεξαζκαηηθά ηα θχξηα 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη πξνηείλνληαη 

ηξφπνη άξζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, θπξίσο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο εληφο ελφο 

επηζηεκνληθνχ, ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ θνηλνχ πιαηζίνπ. ηε βάζε απηήο ηεο πξννπηηθήο 

ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην  .ΔΠ.Δ. πξνο 

φθεινο θξάηνπο, Γεκφζηαο Πνιηηηθήο θαη θνηλσλίαο.  
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ  

ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

1 

 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ – ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ 

 

 

1.1 . Ο έιεγρνο ηεο δξάζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 

Ο έιεγρνο ηεο δξάζεο ηεο ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο ζηελ ειιεληθή έλλνµε ηάμε ιαµβάλεη ηηο εμήο 

µνξθέο: θνηλνβνπιεπηηθφο, δηθαζηηθφο, δηνηθεηηθφο, ελψ ππάξρεη θαη ν ελδηάκεζνο έιεγρνο 

(πειησηφπνπινο, 2010). Οη παξαπάλσ µνξθέο ειέγρνπ εληάζζνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζε ηξεηο 

επξχηεξεο θαηεγνξίεο: ηνλ εμσηεξηθφ (θνηλνβνπιεπηηθφο θαη δηθαζηηθφο), ηνλ εζσηεξηθφ (δηνηθεηηθφο) 

θαη ηνλ ελδηάκεζν έιεγρν (Νηαλάο, 2011). εµεηψλεηαη, φµσο, φηη ν ελδηάµεζνο έιεγρνο δελ 

πηνζεηείηαη αλαθαλδφλ απφ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο.
1
 

Σνλ ελδηάµεζν έιεγρν εθηεινχλ νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Ο ζεζµφο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ 

απνηειεί µηα ζρεηηθά πξφζθαηε εμέιημε ζην Διιεληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεµα. Ζ δεµηνπξγία ηνπο 

απνηέιεζε απάληεζε ζην αίηεµα γηα ελίζρπζε θαη ζπµπιήξσζε ησλ ππαξρφλησλ µνξθψλ έιεγρνπ ηεο 

∆ηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο θαιχηεξεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησµάησλ ησλ πνιηηψλ (Μαθξπδεκήηξεο, 

2008). Ωο θπξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζεσξνχληαη ηα εμήο: 1) Δθθεχγνπλ ηνπ ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ ή 

ηνπ έιεγρνπ επνπηείαο ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα (Μπέζηια, 2004 Α΄) θαη 

ειέγρνληαη µφλν δηθαζηηθφ θαη ζην θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν 2)Σα µέιε ηνπο απνιαµβάλνπλ 

πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο  3) Έρνπλ επξείαο 

απνθαζηζηηθέο (θαλνληζηηθέο, θπξσηηθέο, αδεηνδνηηθέο, ειεγθηηθέο θαη δηαηηεηηθέο αξµνδηφηεηεο), µε 

βάζε ηηο νπνίεο ξπζµίδνπλ δσηηθνχο θαη επαίζζεηνπο ηνµείο ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνµηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο ηεο ρσξάο.
2
 

                                                 
1
 Γηα παξάδεηγµα ε Μπέζηια (2006, Β΄) δηαθξίλεη ηνλ έιεγρν ηεο ∆ηνίθεζεο µφλν ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

πηνζεηψληαο ην Γαιιηθφ µνληέιν πνπ θαηαηάζζεη ηα φξγαλα ειέγρνπ µε βάζε ην θξηηήξην ηνπ εάλ αλήθνπλ ζην 

ζψµα ηεο ∆ηνίθεζεο ή φρη. Αληίζεηα ν Μαθξπδεµήηξεο (2008) αλαθέξεηαη ηφζν ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

έιεγρν φζν θαη ζε ελδηάµεζν. 
2
 Ζ πξνβιεπφµελε αλεμαξηεζία ησλ Α.Α. φµσο γελλά ζσξεία εξµελεπηηθψλ πξνβιεµάησλ αλαθνξηθά µε ηε 

ζέζεηνπο ζην νξγαλσηηθφ ζηεξέσµα ηεο Διιεληθήο ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα ε απνθνπή ηνπο απφ ηελ 

ηεξαξρηθά νξγαλσµέλε ππξαµίδα ηηο απνµαθξχλεη απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ νξγαλσηηθφ µνληέιν ηνπ Marx Weber, 

ελψ έξρεηαη ζε αληίζεζε µε ηελ θιαζηθή ζεψξεζε ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Οη Α.Α. δηαθξίλνληαη ζε δχν 
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 Κχξηα κνξθή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γηνίθεζεο (ζε αληίζεζε κε ηνλ δηθαζηηθφ θαη ηνλ 

Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν) ζπληζηά ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο
.
 ζηελ πεξίπησζε απηή ε ίδηα ε Γηνίθεζε 

θαιείηαη λα απηνειεγρζεί. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απηεπάγγειηα θαη ιακβάλεη 

δηάθνξεο κνξθέο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ν ηεξαξρηθφο έιεγρνο φπνπ ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα 

ειέγρνπλ (θαηαζηαιηηθά ή πξνιεπηηθά) ηφζν ηε λνκηκφηεηα φζν θαη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ή 

παξαιήςεσλ ησλ θαησηέξσλ νξγάλσλ (ππξφπνπινο, 2006), ελψ ππάξρεη θαη ν έιεγρνο επνπηείαο φπνπ 

ην Κξάηνο αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο επί ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α. (πειησηφπνπινο, 2010). 

Δπηπιένλ έιεγρνο αζθείηαη ζηε Γηνίθεζε θαη κέζα απφ ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ 

πξνζθπγψλ απφ κέξνπο ησλ πνιηηψλ πνπ ζίγνληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ή παξαιήςεηο ηεο δηνίθεζεο.  

 

Σα Διεγθηηθά ψµαηα θαη νη Τπεξεζίεο Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο δηαδξαµαηίδνπλ πνιχ 

ζεµαληηθφ ξφιν ζην έιεγρν ηεο ∆ηνίθεζεο σο µνξθή εζσηεξηθνχ έιεγρνπ ηεο (Μπέζηια, 2006 Β΄). 

Μέρξη ζήµεξα έρεη δεµηνπξγεζεί έλαο ηθαλφο αξηζµφο Διεγθηηθψλ σµάησλ πνπ παξνπζηάδεη µεγάιε 

πνηθηινµνξθία σο πξνο ην πεδίν δξάζεο ηνπο. 

 

 

1.2. Σν πεδίν δξάζεο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ. 

 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πθίζηαηαη κεγάινο αξηζκφο ειεγθηηθψλ 

σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο κε γεληθή ή εηδηθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ζηηο ππεξεζίεο θαη 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα,  θαζψο θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα. Σα 

ειεγθηηθά ψκαηα κε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ φξσλ λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηε δηαπίζησζε ηπρφλ 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαη παξαλνκηψλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ θαθήο ιεηηνπξγίαο, θαθήο δηαρείξηζεο 

ρακειήο πνηφηεηαο ή πςεινχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ έξεπλα πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο, ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη δηαθάλεηαο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο θαη ηνλ εληνπηζκφ γεληθά θάζε παξάγνληα πνπ επεξεάδεη δπζκελψο ηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ ή Φνξέσλ. ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο είλαη επίζεο ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ, 

                                                                                                                                                                       
θχξηεο θαηεγνξίεο: απηέο πνπ είλαη σπληαγµαηηθά θαηνρπξσµέλεο (Αξ. 101Α  θαη Ν.3051/2002) θαη απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλή λνµνζεζία. Οη πξψηεο ιφγσ ηεο σπληαγµαηηθήο ηνπο θαηνρχξσζεο δελ είναι δυνατό  
λα θαηαξγεζνχλ παξά µφλν µε µία επφµελε σπληαγµαηηθή αλαζεψξεζε θαη είλαη νη εμήο: Ο πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε (Ν.3094/2003), ην Αλψηαην πµβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Ν.2190/1994), ην Δζληθφ πµβνχιην 

Ραδηνηειεφξαζεο (Ν.2863/2000), ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ ∆εδνµέλσλ (Ν.2472/1997) θαη ε Αξρή 

∆ηαζθάιηζεο Δπηθνηλσληψλ (Ν.3115/2003).  
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Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ θαη λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, 

ηδηαίηεξα δε ε επηζήκαλζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο
3
, θαθνδηνίθεζεο

4
, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

(Ραθηληδήο, 2007). 

 Με δεδνκέλν ην πιήζνο ησλ Eιεγθηηθψλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο, ηε λνκνζεζία 

πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ειεγρνκέλσλ ππεξεζηψλ, είλαη πξνθαλέο φηη 

θάζε απφπεηξα θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην.  

 

 

1.3. Σππνπνίεζε ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ. 

 

 Σα ψκαηα Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε απηά πνπ ην πεδίν 

αξκνδηφηεηάο ηνπο αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε δξάζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο ην 

ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζε ψκαηα πνπ εζηηάδνπλ ηνπο ειέγρνπο 

ηνπο ζε ηδηψηεο, φπσο ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο (Καηζάγγεινπ, 2014).  

 Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν απηνέιεγρνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζπρλά 

απνηεινχλ απφ θνηλνχ αληηθείκελν ελφο ειεγθηηθνχ ζψκαηνο.  

 Oη Αλεμάξηεηεο Αξρέο έρνπλ έλαλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν (Ληαπίθνπ, 2011) θαηά θχξην ιφγν, 

κεηαμχ δηνίθεζεο θαη δηνηθνπκέλσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε) θαη ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο απηά  πξναλαθέξζεθαλ, απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, 

ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζην πεδίν έξεπλαο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Αλ θαη δελ πθίζηαηαη παγησκέλνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο δηαθζνξά, ν Ράηθνο (2006, ζει. 93) πξνηείλεη ηελ «ελ ζηελή ελλνία 

δηαθζνξά πνπ ηαπηίδεηαη κε νξηζκέλα πνηληθά αδηθήκαηα θαη ηελ ελ επξεία ελλνία δηαθζνξά πνπ απνηειεί θαηάρξεζε 

δεκφζηαο εμνπζίαο ράξηλ ηδησηηθνχ νθέινπο».   
4
 Χο θαθνδηνίθεζε ν Φπηξάθεο (2010, ζει. 16) νξίδεη ηε κε νξζή δξάζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηηο δπζρέξεηεο ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, θαηλφκελα, ηα νπνία ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη παξάλνκα, ζπλδένληαη ζηελά κε θαηλφκελα 

δηαθζνξάο.   
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ΣΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΩΜΑΣΑ 

 

 

 

 

2.1. Απηνηειή ψκαηα. 

 

 

 Σα απηνηειή ψκαηα Διέγρνπ εμεηάδνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ηηο 

Δηδηθέο Τπεξεζίεο. Σα ελ ιφγσ ψκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο απηνηειή, ιφγσ ηεο χπαξμεο εληφο ηνπο, 

νξγαλσκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ. Δθηφο απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη κε ερέγγπα αλεμαξηεζίαο, ηα ππφινηπα ζψκαηα δελ είλαη 

αλεμάξηεηα, δηφηη ππάγνληαη απεπζείαο ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο (Καηζάγγεινπ, 2014). 

 

 

 

2.1.1.  Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Δ.Γ.Γ.). 

 

 Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζεζκνζεηήζεθε κε ην Ν. 3074/20025, ν νπνίνο έρεη 

δερηεί ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ έθηνηε. Ζ ίδξπζε ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ. απνηειεί κέηξν ζπκκφξθσζεο ηεο 

Διιάδαο ζε δηεζλείο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ ίδξπζε ελφο νξγάλνπ κε επηηειηθφ θαη 

ζπληνληζηηθφ ξφιν ησλ δηαθφξσλ σκάησλ Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο.  Βάζεη ηνπ άξζξνπ 1§1 ηνπ Ν.3074/2002 φπσο ηζρχεη, ν Γ.Δ.Γ.Γ. απνζθνπεί ζηνλ 

εληνπηζκφ θξνπζκάησλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. Να ζεκεησζεί φηη ε θαθνδηνίθεζε θαη ε 

δηαθζνξά απνηεινχλ επξχηεξεο έλλνηεο ηεο λνκηκφηεηαο, δηφηη  πεξηιακβάλνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αξρή ηεο λνκηκφηεηαο έρεη ηεξεζεί, αιιά επί ηεο νπζίαο παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ή 

έρεη επέιζεη δεκία γηα ην δεκφζην ή ηνλ πνιίηε. Παξάιιεια, αζθεί αξκνδηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ζην άξζξν 1§2 πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηεμαγσγή ειέγρσλ, επαλειέγρσλ, 

επηζεσξήζεσλ θαη εξεπλψλ ζην Γεκφζην, ηα ΝΠΓΓ, ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ (Μαθξπδεκήηξεο, 

2008), ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, ηα θξαηηθά ΝΠΗΓ θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο ην ειεγθηηθφ 

πεδίν ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ. πεξηιακβάλεη έλα πνιχ επξχ θάζκα θνξέσλ. 
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2.1.2. ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.). 

 

Σν .Δ.Δ.Γ.Γ. ζπζηήζεθε κε ην Ν.2477/1997 θαη ελ ζπλερεία ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.3074/2002, 

ν νπνίνο θαη αλαβάζκηζε ην ξφιν θαη ηε δξάζε ηνπ (Μπέζηια, 2006 Β΄).  ήκεξα ην ψκα ππάγεηαη 

ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηειερψλεηαη απφ 

νγδφληα Δηδηθνχο Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη ηξηάληα Βνεζνχο Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο. Σνπ ψκαηνο 

πξνΐζηαηαη κεηαθιεηφο Δηδηθφο Γξακκαηέαο. θνπφο ηεο δξάζεο ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ. απνηειεί ε 

δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο επηζεσξήζεσλ, εθηάθησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, 

θαθνδηνίθεζεο, αδηαθάλεηαο, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Μαθξπδεκήηξεο, 2008). Σν πεδίν αξκνδηφηεηαο ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ. είλαη 

ηδηαίηεξα επξχ, θαζψο πεξηιακβάλεη φιε ηελ επηθξάηεηα.  Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί θαη 6 Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην .Δ.Δ.Γ.Γ. ην πην πνιππιεζέο 

ψκα ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη κε ηε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή εκβέιεηα. Σν αληηθείκελν 

ειέγρνπ ηνπ ψκαηνο είλαη επίζεο ηδηαίηεξα επξχ, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζψκαηα ειέγρνπ πνπ 

ππάγνληαη ζε Τπνπξγνχο ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο: πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, ηα ΝΠΓΓ, θαζψο θαη ηα ΝΠΗΓ ή ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο/επηρεηξήζεηο, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη ην δεκφζην άκεζα ή σο κέηνρνο. 

 

 

2.1.3. ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.). 

 

 Σν ψµα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηδξχζεθε µε ην Ν.2920/2001, 

ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία θεληξηθνχ θαη 

πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζε 

φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ή ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. θνπφ ηνπ απνηειεί ε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, ε εμάιεηςε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ε 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο 

κε θαηαρξεζηηθφ ηξφπν. Σνπ ψκαηνο πξνΐζηαηαη Γεληθφο Δπηζεσξεηήο.  

 Σν .Δ.Τ.Τ.Π. αζθεί έιεγρνπο απηεπαγγέιησο µε δπλαηφηεηα λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα Δ.∆.Δ. 

θαηφπηλ θαηαγγειίεο ή εάλ δηαπηζησζεί πξάμεηο ή παξαιήςεηο πνπ απνηεινχλ πεηζαξρηθφ παξάπησµα 

ή πνηληθφ αδίθεµα. Μεηά ην πεξάο ηνπ ειέγρνπ θαηαζέηεη έθζεζε µε ηα απνηειέζµαηα ηεο εξεπλάο 

ηνπ ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, µε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ηεο ζηελ ειεγρζείζα Τπεξεζία. 
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2.1.4. ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ   

        (.Δ.Δ.Τ.Μ.Δ.). 

 

 Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ζπζηάζεθε κε ην Ν.2671/1998, ελψ ην  Π.Γ.338/2002 απνηειεί ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. έρεη 

αξκνδηφηεηα λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο, έξεπλεο ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, ζηηο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ ηεο ρψξαο, ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ), ζηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία 

(ΔΛΣΑ), ζηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ (ΟΑΑ), ζηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ 

πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ), ζηηο εηαηξίεο «Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ» (ΟΤ) θαη «ηαζεξέο 

πγθνηλσλίεο ΑΔ» (ΣΑΤ), ζηα Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ, ζηα αζηηθά θαη ππεξαζηηθά 

ΚΣΔΛ, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηδησηηθφ θνξέα, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ζηνλ νπνίν έρεη 

αλαηεζεί έξγν αξκνδηφηεηαο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ. 

 

2.1.5. ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (.Δ.Γ.Δ.). 

 

 Σν ψµα Δπηζεσξεηψλ ∆εµνζίσλ Έξγσλ ηδξχζεθε µε ην Ν.1418/1984 θαη ππάγεηαη 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Τπνδνµψλ θαη ∆ηθηχσλ κε απνζηνιή ηελ επηζεψξεζε (ηαθηηθή θαη έθηαθηε) 

ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Ζ επηζεψξεζε απφ ην .Δ.Γ.Δ. εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

παξαγσγήο ησλ έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε κειέηε κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ θαη έρεη 

δηηηφ ραξαθηήξα
. 
πξνιεπηηθφ ππφ ηελ έλλνηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ γηα 

παξαιείςεηο θαη ζθάικαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δηαρείξηζε θαη πνηφηεηα ησλ έξγσλ θαη 

θαηαζηαιηηθφ κε ηελ επηζήκαλζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ επηζχξνπλ δηνηθεηηθέο ή πνηληθέο θπξψζεηο 

ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ. 

 

2.1.6.  ψκα Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο (.Δ.Δ.Κ.Κ.). 

 

πζηάζεθε ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο κε ην Ν.3090/2002. Απνζηνιή ηνπ εηδηθνχ απηνχ 

ψκαηνο είλαη ε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ, νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα ζε φια ηα 

θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο, ε ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θψδηθα 

θαη ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

έθηηζε ησλ πνηλψλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. Απνζηνιή ηνπ επίζεο είλαη ε 

δηεξεχλεζε, δηαθξίβσζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηψθνληαη απηεπαγγέιησο θαη δηαπξάηηνληαη 
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ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ. 

 

2.1.7. ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.). 

 

 Σν .Γ.Ο.Δ. ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη έρεη επηθεθαιήο Δηδηθφ Γξακκαηέα.      

Οη ππεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε κε αληηθείκελν ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ηα 

φπια, ηα λαξθσηηθά, ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο, ζέκαηα απάηεο θαη ηήξεζε ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απφ 30 Οθησβξίνπ 2015 φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ .Γ.Ο.Δ. πνπ άπηνληαη ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ 

ππνζέζεσλ κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζησλ Δζφδσλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Μαδί κεηαθέξζεθαλ 350 ειεγθηέο θαη 150 ππάιιεινη ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη πεξίπνπ 4.000 ππνζέζεηο ζε 

ζχλνιν 38.000 ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη ην ψκα. Απφ απηέο νη 1.196 ππνζέζεηο πξνηάζεθαλ απφ ηνλ 

Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο. 

   

 

2.2. Δηδηθέο Τπεξεζίεο Διέγρσλ θαη Δπηζεψξεζεο. 

 

 

 

2.2.1. Τπεξεζία  Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο  θαη Νεζησηηθήο  

          Πνιηηηθήο. 

 

Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (Τ.Δ.Τ.) είλαη εηδηθή απηνηειήο Τπεξεζία  ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο / Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

(Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ.) θαη έρεη σο απνζηνιή, ηε δηεξεχλεζε εμηρλίαζε θαη δίσμε ζπγθεθξηκέλσλ 

εγθιεκάησλ δηαθζνξάο. Δπνπηεχεηαη απφ ηε Μφληκε Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο 

ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ην αλαθξηηηθφ ηεο έξγν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία  ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα 

Πξσηνδηθψλ είηε ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Ναπηνδηθείνπ ελψ παξάιιεια ε δηνηθεηηθή επνπηεία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλήθεη ζηνλ Αξρεγφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο -  Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Τπεξεζία ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ, ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη άιισλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη ζπκβάζεηο αληίζηνηρα.  Ζ Τπεξεζία ηδξχζεθε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2001 θαη δηέπεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο απφ εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. 
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2.2.2. Δηδηθή Τπεξεζία Διέγρνπ Αζθάιηζεο ηνπ Η.Κ.Α. (ΔΤΠΔΑ). 

 

 Ζ Δ.ΤΠ.Δ.Α. ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.2556/1997 θαη απνζηνιή ηεο είλαη ε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ΗΚΑ θαη ζθνπφο ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

εηζθνξνδηαθπγήο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΗΚΑ, πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο.  

 Λεηηνπξγεί ζηηο έδξεο φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο σο πεξηθεξεηαθή ππεξεζία αζθάιηζεο 

κε ηίηιν "Δηδηθή Τπεξεζία Διέγρνπ Αζθάιηζεο" (Δ.ΤΠ.Δ.Α.) Η.Κ.Α. πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην 

Γηνηθεηή ηνπ Η.Κ.Α. θαη επνπηεχεηαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο ζπληνληζηέο. Ζ Δ.ΤΠ.Δ.Α. ηεο 

πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη νξγαληθή κνλάδα επίπεδνπ Γηεχζπλζεο κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ε ρσξηθή ηεο 

αξκνδηφηεηα εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Οη Δ.ΤΠ.Δ.Α. ησλ ινηπψλ πεξηθεξεηψλ είλαη 

ππεξεζίεο αζθάιηζεο επηπέδνπ ηκήκαηνο, κε αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο απηέο ηεο Δ.ΤΠ.Δ.Α. Αηηηθήο 

θαη ε ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο, ζηελ έδξα ηεο 

νπνίαο ιεηηνπξγνχλ. 

 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Η.Κ.Α., θαηαξηίζηεθε 

θαλνληζκφο ησλ Δ.ΤΠ.Δ.Α. - Η.Κ.Α., ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα 

θξηηήξηα επηινγήο, ηνπνζέηεζεο θαη αλάζεζεο θαζεθφλησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο, θαζψο θαη ζην ρξφλν 

παξακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ππεξεζίεο απηέο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Δ.ΤΠ.Δ.Α. αζθνχληαη 

παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Η.Κ.Α. Οη Δ.ΤΠ.Δ.Α. ιεηηνπξγνχλ φιν ην 

εηθνζηηεηξάσξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, κε θαηάιιειε ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ην 

νπνίν ππνρξενχηαη ζε ηαθηηθή ή θαη ππεξσξηαθή εξγαζία θαη θαηά ηηο εκέξεο αξγηψλ θαη ηηο 

λπθηεξηλέο ψξεο αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ζπλεξγείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ απηήο          

 

2.2.3. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Γ.Ο.Α.). 

 

         Ζ λενζχζηαηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο (Γ.Ο.Α.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ        

Ν.4249/2014, έρεη σο απνζηνιή ηελ πξφιεςε, έξεπλα θαη θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ πνπ 

ηειέζηεθαλ ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

γεληθφηεξα θαη εκθαλίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, θαζψο θαη ηελ έξεπλα, 

πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο αδήισηεο θαη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, 

αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληζηνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα πνπ 

εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. 
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 ην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Γ.Ο.Α. παξαθνινπζεί, κειεηά, αλαιχεη, 

αμηνινγεί θαη αμηνπνηεί, αλαιφγσο, ζεκαληηθά, εηδηθά ή ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο νηθνλνκηθά 

γεγνλφηα θαη θηλήζεηο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη επηιακβάλεηαη ζε 

ππνζέζεηο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζπλεξγαδφκελε πξνο ηνχην, ηφζν ζε πιεξνθνξηαθφ φζν θαη ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, κε ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, Αξρέο θαη Φνξείο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε 

θνξά δηαηάμεηο. 

 

2.2.4. Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

 

 Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζπζηήζεθε κε ην      

Ν.3818/2010 σο εληαίνο δηνηθεηηθφο ηνκέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε 

αξκνδηφηεηα ηελ επίβιεςε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, λνκαξρηαθφ θαη ΟΣΑ.  Βαζηθφο άμνλαο πξνηεξαηνηήησλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή λνκνζεζία θαη ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πνπ ζα εγγπάηαη 

παξάιιεια θαη βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή ζπλνρή θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππάγεηαη ε Δηδηθή 

Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο (Δ.Τ.Δ.Π.) πνπ ζπζηάζεθε κε ην Ν.2947/2001. Ζ Τπεξεζία, ε 

νπνία απνηειεί εζληθή Αξρή Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζεσξήζεσλ θαη θαιχπηεη φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα δηεμάγεη ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκκφξθσζε. Οη Δπηζεσξεηέο 

Πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ απηνςίεο ζε θάζε δεκφζην ή ηδησηηθφ έξγν ή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή επηβάιιεηαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο, θαζψο 

θαη ζηε ζπιινγή θάζε ρξήζηκνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Χο ηκήκα ηεο Δ.Τ.Δ.Π. ιεηηνπξγεί ε Δηδηθή Τπεξεζία Καηεδαθίζεσλ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε 

ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3818/2010 «Πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηνπ Ν. Αηηηθήο, 

ζχζηαζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη 

ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Δπηζεσξεηή Πεξηβάιινληνο.  

 ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ππάγνληαη αθφκα ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο 

(ΔΤΔΠΔΝ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3818/2010, κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα 

ελέξγεηαο  θαη  ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Γφκεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αξζξν 16 ηνπ        

Ν. 4030/2011 θαη έρεη σο απνζηνιή ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Διεγθηψλ 

Γφκεζεο θαη ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.    

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?link=407&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?link=407&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=u81RVye1eiY%3d&tabid=330
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=339&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=339&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=797&language=el-GR
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Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ (.ΔΠ.Δ.) 

 

 

3 

 
Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ (.ΔΠ.Δ.) 

 

 

3.1.   Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). 

 

 Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) είλαη αιιειέλδεηε κε ηε 

βηνγξαθία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ε επηζθφπεζε ηεο νπνίαο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο γέλεζεο θαη εμέιημεο ηνπ .ΔΠ.Δ., αλαθνξηθά κε ην πεδίν επζχλεο ηνπ, ηελ 

απνζηνιή ηνπ θαη ηελ εθάζηνηε ηππηθή δνκή ηνπ.  

 Ζ ζηαδηαθή εμέιημε ηνπ Τπνπξγείνπ, έσο ηελ παξνχζα κνξθή ηνπ, εθθηλήζεθε ην 1911
5
  

κε ηε ζχζηαζε ζρεηηθήο ππεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, κε ηελ νλνκαζία «Σκήκα 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο»,
6
  επηθεθαιήο ηεο νπνίαο ηνπνζεηήζεθε ν εηδηθεπκέλνο ζε 

ζέκαηα εξγαζίαο πχξνο Κνξψλεο. 

                                                 
5
 πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο Σάζνο Βνπξλάο: «Η ζέζπηζε ησλ πξψησλ εξγαηηθψλ 

λνκνζεηεκάησλ αλάγεηαη ζηελ επνρή ακέζσο κεηά ην 1909, νπφηε ζεκεηψλεηαη ε απαξρή εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο 

καο πνιηηηθήο. Γεγνλφηα Δζληθά, Πνιηηηθά, Κνηλσληθά & Οηθνλνκηθά επέβαιαλ πιένλ ηελ έμνδν απφ ηελ 

ξαζηψλε θαη ηελ εθδήισζε ξσκαιέαο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Η επαλάζηαζε ζην Γνπδί, ζεκεηψλεη ηελ 

αθεηεξία ηεο εγθαηαιείςεσο ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηεο νπηνπίαο. Δθδήισζε θάπνηαο σξηκφηεηαο ζην θνηλσληθφ θαη 

εξγαηηθφ ηνκέα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζην ηζηνξηθφ ιατθφ ςήθηζκα ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο ηεο 14εο Σεπ. 1909 

πεξηείρεην πξφηαζε «πξνζηαζίαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηάμεσλ» σο θαη αίηεκα δηα «πξφλνηαλ βειηηψζεσο 

ηεο ηχρεο ηνπ εξγάηνπ, δνπιεχνληνο ήδε ηελ  ρεηξίζηελ ησλ δνπιεηψλ». Η εξγαηηθή ηάμε αξρίδεη λα θάλεη 

εληνλφηεξε θαη πην νξγαλσκέλε ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ειιεληθή ζθελή. Ήδε νη ζπληερλίεο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ 

Πεηξαηά είραλ δξαζηεξηνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην θίλεκα ηνπ Σηξαηησηηθνχ Σπλδέζκνπ ην 1910. 

Γεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο ακηγείο εξγαηηθέο ελψζεηο, ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ νη εξγνδφηεο (1910) θαη ηδξχεηαη 

ην Δξγαηηθφ Κέληξν Αζελψλ θαη ην Δξγαηηθφ Κέληξν Πεηξαηψο. Πιένλ νη αγψλεο ησλ εξγαηψλ ζπληνλίδνληαη θαη 

πηέδνπλ γηα δηθαηφηεξε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ξεζπνχλ αξθεηέο απεξγίεο, φπσο ε απεξγία ησλ 

λαπηνζεξκαζηψλ ηνπ Πεηξαηά (1910), ησλ ηξνρηνδξνκηθψλ ηεο Αζήλαο (1911), ησλ ηππνγξάθσλ ηεο Αζήλαο (1914).  

Η θπβέξλεζε Βεληδέινπ πνπ πξνήιζε απφ ην θίλεκα ηνπ Γνπδί  δελ κπνξνχζε  λα αγλνήζεη  ηελ χπαξμε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, νχηε λα παξαγλσξίζεη ην γεγνλφο φηη εμειηζζφηαλ ζε κηα βαξχλνπζα πνιηηηθή δχλακε, πξννξηζκέλε λα παίμεη 

ξφιν ζην δεκφζην βίν ηεο ρψξαο. Καηά ζπλέπεηα, ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθαζκέλε λα αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο εηδηθήο πξνβιεκαηηθήο ηεο.» Βι. Δλδεηθηηθά  Σ. Βνπξλά, (2005), Ιζηνξία ηεο Νεψηεξεο θαη 

Σχγρξνλεο Διιάδαο, Σφκνο Β΄, ζει. 73. 

 
6
 Νφκνο ΓΠΛΒ΄ (ππ’αξηζ.3932) πεξί ζπζηάζεσο Σκήκαηνο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ελ ησ Τπνπξγείσ 

ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΚ 315/ΣΑ/15.11.11).   Γηα πξψηε θνξά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν επηρεηξείηαη ν 

θαηαξηηζκφο κηαο εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε ζχζηαζε εηδηθήο θπβεξλεηηθήο 

ππεξεζίαο «Σκήκα εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο», κε επηθεθαιήο ηνλ εηδηθεπκέλν ζηα ζέκαηα εξγαζίαο 

πχξν Κνξψλε θαη ηελ ςήθηζε ησλ πξψησλ ππνηππσδψλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ (Κπξηαθή αξγία, νθηάσξν, 

απαγφξεπζε εξγαζίαο αλειίθσλ).  
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 ηε ζπλέρεηα, ην 1912 κε ην αξζξ. 21 ηνπ Ν.ΓΚΘ/4029 «ζπληζηάηαη εηδηθφ ζψκα 

Δπηζεσξήζεσο ηεο Δξγαζίαο, ππαγφκελνλ εηο ην Τπνπξγείνλ ηεο Δζληθήο  Οηθνλνκίαο  (Σκήκα  

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξνλνίαο)». Ζ ζχλζεζε ηνπο ψκαηνο πνπ ζπλίζηαηαη ζε δχν 

Δπηζεσξεηέο (Βαζκφο Σκεκαηάξρε) θαη δχν Δπφπηεο (Βαζκφο Γξακκαηέα) παξέκεηλε ακεηάβιεηε 

έσο ην 1917. θνπφο ησλ επηζεσξήζεσλ, ζχκθσλα κε  ην ιεπηνκεξέο εθηειεζηηθφ δηάηαγκα ηεο 24
εο

 

Ηνπιίνπ 1912, ήηαλ ε εμαθξίβσζε θαη ε άξζε ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο θαηαζηάζεσλ ή ζπλζεθψλ πνπ 

αληίθεηληαη ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο εξγαηηθνχο λφκνπο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε πξνο ηήξεζε θαηά 

εκεξνινγηαθή ηάμε βηβιίνπ επηζεσξήζεσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνβάιινληαη δχν θνξέο ην ρξφλν 

εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ πξνο ην ηκήκα εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ππνρξέσζε, φπσο 

παξαδίδνπλ δηαιέμεηο ζηηο εξγαηηθέο ηάμεηο «πξνο ππνβνήζεζε απηψλ ελ ηε θαηαλνήζεη ησλ ππέξ 

απηψλ ηεζεηκέλσλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ». 

 Μεηαγελέζηεξα, ην 1922, ην Σκήκα Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο πξνάγεηαη ζε «Γηεχζπλζε εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο Πξφλνηαο»,   ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα ζέκαηα ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο 

θαη κέξηκλαο πεξί ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ε  κειέηε, πξνπαξαζθεπή θαη επηκέιεηα 

πξνζαξκνγήο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ησλ εξγαδνκέλσλ λνκνζεζίαο. 

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1930 δεκνζηεχεηαη ν Ν.4819/1930 «Πεξί νξγαλψζεσο ψκαηνο 

Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο», κε ηνλ νπνίν ην ψκα 

αλαδηνξγαλψλεηαη, κε ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ζηα κεγάια θέληξα (Θεζζαινλίθε, 

Πάηξα, Βφινο θ.ι.π), εληζρχεηαη κε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ πξνζιήςεσλ, ελψ παξάιιεια 

αλαζπγθξνηείηαη θαη νξγαλψλεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ ζε ρψξεο φπνπ ν ζεζκφο ηεο 

Δπηζεψξεζεο είρε πνιπεηή ιεηηνπξγία. Αξκνδηφηεηα ηνπ ψκαηνο είλαη ε εηδηθφηεξε επίβιεςε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εξγαζία θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαγκάησλ θαη ησλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη κε εμαίξεζε απηνχο πνπ αθνξνχλ ηηο ππφγεηεο εξγαζίεο ζηα 

κεηαιιεία.
7
 ε  εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4819/1930 εθδίδνληαη δχν δηαηάγκαηα, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο Δπηζεψξεζεο αλά ηελ επηθξάηεηα θαη ηα θαζήθνληα ησλ 

Δπηζεσξεηψλ.
8
 

                                                 
7
 Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηζεψξεζεο εκπίπηνπλ ε πιεξσκή ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαηψλ θαη ηνπο 

κηζζνχο ησλ ππεξεηψλ θαη ππαιιήισλ, ε ππνρξεσηηθή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηδησηηθψλ 

ππαιιήισλ, ε  απνδεκίσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ε  πεξί νθηαψξνπ εθαξκνγή, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

εξγαηψλ, ε ιεηηνπξγία σκαηείσλ, ε πγηεηλή ησλ αξηνπνηείσλ, ε εξγαζία γπλαηθψλ θαη αλειίθσλ, ε παξνρή άδεηαο 

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε βηνκεραληθήο θαη βηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο 

ζηα εξγνζηάζηα, ε έθδνζε πεξί αζθήζεσο επαγγέικαηνο κεραλνιφγνπ θαζψο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο κεραλνδεγνχ θαη ηνλ έιεγρν θαη επίβιεςε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηθξησκάησλ.  

 
8
 Δηδηθφηεξα: α) Σν απφ 24-11-1930 Γηάηαγκα «Πεξί επεθηάζεσο Πεξηθεξεηψλ Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο», ην 

νπνίν θαηέλεηκε ηε ρψξα ζε έμη πεξηθέξεηεο θαη θαζφξηδε ηελ έθηαζή ηνπο (3). ε θάζε πεξηθέξεηα ππήξρε έλα 

γξαθείν επηζεψξεζεο κε έλαλ επηζεσξεηή θαη εάλ ην επέβαιιαλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο απφ έλαλ επφπηε, έλα 

γξαθέα θαη έλα θιεηήξα. β) Σν απφ 12-2-31 Γηάηαγκα «Πεξί θαζεθφλησλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ψκαηνο 
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 Ζ ζχλζεζε ηνπ ψκαηνο ζηηο αξρέο ηνπ 1931 πξνέβιεπε ζέζεηο γηα  έλαλ (1) Γεληθφ 

Δπηζεσξεηή, Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο, έλαλ (1) Δπηζεσξεηή Δπαγγεικαηηθήο Τγηεηλήο, έλαλ (1) 

Δπηζεσξεηή σκαηείσλ, έμη (6) Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο, επηά (7) Δπφπηεο Δξγαζίαο θαη κία (1) 

Δπφπηξηα Δξγαζίαο. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ δφθηκσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη σο πξνζσξηλνί ππάιιεινη 

ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ψκαηνο, πεξηιάκβαλε καζήκαηα εθαξκνζκέλεο κεραλνινγίαο, 

ειεθηξνηερλίαο, πγηεηλήο, εηδηθήο πξνθχιαμεο απφ ηηο κεραλέο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ θαη καζήκαηα εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ πξαθηηθή 

εθπαίδεπζή ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ γηα ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα. 

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ επηζεσξεηψλ αλήθε ε επηζεψξεζε εξγνζηαζίσλ, ε επέκβαζε ζε 

νκαδηθέο ζπγθξνχζεηο εξγαδφκελσλ θαη εξγνδνηψλ θαη ζε κεκνλσκέλεο δηαθνξέο, ε ξχζκηζε 

ιηκελεξγαηηθψλ δηαθνξψλ, ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ζσκαηείσλ, ε παξάζηαζε ζε 

ζπλειεχζεηο ζσκαηείσλ ή επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ή δηάθνξσλ ζσκαηείσλ,                

ε παξάζηαζε ζε δηθαζηήξηα πξνο ππνζηήξημε κελχζεσλ γηα παξαβάζεηο εξγαηηθψλ λφκσλ,                 

ε ηνπνζέηεζε αλέξγσλ, ν θαηαξηηζκφο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη                     

ν πξνζδηνξηζκφο αληθαλφηεηαο εξγαζίαο θαη ε ζπκκεηνρή σο κέιε ζε δηνηθεηηθέο επηηξνπέο γηα 

κειέηε εξγαηηθψλ ή ζρεηηθψλ πξνο απηά δεηεκάησλ. 

 

 Με ην Ν.6145/1934 ην ψκα εληζρχζεθε ζεκαληηθά ζε πξνζσπηθφ, ελψ ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη δηεπξχλζεθαλ εθ λένπ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ, θαζψο θξίζεθε 

αλαγθαίν νη ζπρλέο επηζεσξήζεηο ησλ ηφπσλ θαη φξσλ εξγαζίαο θαη ε επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο λα πξνζιάβνπλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα θαη λα επεθηαζνχλ ζηα θπξηφηεξα 

βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ζε φιεο ηηο κνξθέο εξγαζίαο θαη ηηο πάζεο θχζεσο 

επηρεηξήζεηο, βηνκεραληθά εξγνζηάζηα, βηνηερληθά εξγαζηήξηα, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία.
9
 

                                                                                                                                                                       
Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ εθπιεξψζεσο ηνπ έξγνπ ησλ» θαζφξηζε κε ζαθήλεηα ηα έξγα ησλ 

νξγάλσλ ηνπ ψκαηνο θαη εηζήγαγε ηα βηβιία Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο γηα ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ζηελ εξγαζία ζε θάζε πεξηθέξεηα.  

 
9
 Σν Τπνπξγείν ζπζηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο βξαρχβηαο θπβεξλεηηθήο ζεηείαο ηνπ Γεσξγίνπ Κνλδχιε 

(δηεηέιεζε πξσζππνπξγφο απφ 10.10.35 έσο 30.11.35), ηε δηεχζπλζε ηνπ νπνίνπ αλέιαβε ν Γεψξγηνο Καξηάιεο. 

Με ην λεντδξπζέλ Τπνπξγείν Δξγαζίαο απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ Τπνπξγείσλ, ηα νπνία έθηαζαλ ζηα 

δεθαηξία (13). 
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 Με Α.Ν. ηνπ 1935 "Πεξί ζπζηάζεσο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο» ζπληζηάηαη Τπνπξγείνλ 

Δξγαζίαο
10

  θαη κε αθφινπζν  Α.Ν ηνπ ίδηνπ έηνπο θαηαξηίδεηαη ν Οξγαληζκφο ηνπ.
11

 

 ηε ζπλέρεηα κε ηνλ Α.Ν. ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 "Πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο», ην Τπνπξγείν θαηαξγείηαη θαη ε κεηαθεξφκελε απφ ην θαηαξγεζέλ Τπνπξγείν   

Δξγαζίαο, Γηεχζπλζε Δξγαζίαο  ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, φπνπ ιεηηνπξγεί 

κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη κε ηελ ίδηα αξκνδηφηεηα.  

  Με ηνλ Α.Ν. ππ' αξηζ. 46/1936 «Πεξί ζπζηάζεσο Τθππνπξγείνπ Δξγαζίαο», ην 

Τθππνπξγείν ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο απνηειεί  ηνπ ινηπνχ ίδηνλ Τπνπξγείν, ην 

νπνίν κεηνλνκάδεηαη ζε Τθππνπξγείν Δξγαζίαο. Μεηαγελέζηεξα, κε ην Ν. 17/1943 «Πεξί 

κεηαηξνπήο ηνπ Τθππνπξγείνπ Δξγαζίαο ζε Τπνπξγείν Δξγαζίαο»
12

 κεηαηξέπεηαη ην 

Τθππνπξγείν Δξγαζίαο ζε Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Δπαθνινχζεζε ν Α.Ν 560/1945 «Πεξί 

Οξγαληζκνχ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο».
13

 

 

  Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1954 εθδίδεηαη ην Ν.Γ. 2954  «Πεξί νξγαλψζεσο ψκαηνο Δπηζεσξήζεσο 

Δξγαζίαο παξά ησ Τπνπξγείσ Δξγαζίαο θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ». Ζ ρψξα καο κε ην 

Ν.3249/1955 θχξσζε ηε Γηεζλή χκβαζε Δξγαζίαο (ΓΔ) 81 «Πεξί Δπηζεψξεζεο ηεο Δξγαζίαο 

εηο ηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην», ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο θαηέζηε εζσηεξηθφ δίθαην κε 

ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ θαη ε νπνία έζεζε ηνπο ζηφρνπο θαη άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο πνπ έθηνηε απνηειεί ζεζκφ παγθφζκηα απνδεθηφ. χκθσλα κε ηα άξζ. 4 

παξ. 1,19 θαη 20 ηεο ΓΔ 81 «ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ηίζεηαη ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν κηαο 

θεληξηθήο αξρήο».  

                                                 
10 Σν Τπνπξγείν ζπζηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο βξαρχβηαο θπβεξλεηηθήο ζεηείαο ηνπ Γεσξγίνπ Κνλδχιε 

(δηεηέιεζε πξσζππνπξγφο απφ 10.10.35 έσο 30.11.35), ηε δηεχζπλζε ηνπ νπνίνπ αλέιαβε ν Γεψξγηνο Καξηάιεο. 

Με ην λεντδξπζέλ Τπνπξγείν Δξγαζίαο απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ Τπνπξγείσλ, ηα νπνία έθηαζαλ ζηα 

δεθαηξία (13). 

 
11

 Με ην άξζξν 1 «Αξκνδηφηεο ηνπ Τπνπξγείνπ» ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ππάγνληαη 

(αθαηξνχκελεο απφ ηελ αξκνδηφηεηα ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ), φιεο νη εθδειψζεηο ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηχρεο  ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθψο ηάμεσλ ( ηδίσο ηνπ εξγαδφκελνπ αηφκνπ) θαη 

εηδηθφηεξα: - Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνιεπηηθψλ ή 

επαλνξζσηηθψλ ησλ θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλνη νη εξγαδφκελνη. -Ζ 

θξνληίδα ππέξ ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ έλλνηα ηεο θηιαλζξσπίαο θαη αγαζνεξγίαο. 

 
12

 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 97/ΣΑ/17.4.43  κε πξφεδξν θπβεξλήζεσο ηνλ Η. Ράιιε. ην ίδην ΦΔΚ 

δεκνζηεχζεθε θαη ν δηνξηζκφο ηνπ Ησάλλε Γξεγνξάθε σο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο. 

 
13

 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 237/ΣΑ/26.9.45. Καηά ην άξζξν 1 ηνπ A.N. "Αξκνδηφηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο"   

«Δηο ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο αλήθεη ε κειέηε θαη ε επηδίσμε ηεο ζεζπίζεσο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ, 

πξνο ηνλ ζθνπφλ - λα θαιπηεξεχεη, απφ πιηθήο θαη εζηθήο απφςεσο ηηο ζέζεηο ησλ αληί κηζζψλ εξγαδνκέλσλ - λα 

θαζίζηαηαη πιεξεζηέξα, ζηαζεξσηέξα, απνδνηηθφηεξα, δηθαηφηεξνλ ακεηβνκέλε θαη φζνλ ην δπλαηφλ νιηγφηεξνλ 

θηλδπλψδεο ε παξαγσγηθή ησλ απαζρφιεζηο». 
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  Σν παξαπάλσ δηάηαγκα  απνηειεί ηνκή γηα ην ζχζηεκα νξγαλσκέλεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, 

θαζψο βάζεη απηνχ ηδξχεηαη ην πξψην, κε αμηφινγε νξγάλσζε γηα εθείλε ηελ επνρή, ψκα 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, κε ηέζζεξηο (4) Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο θαη 

ζαξάληα ηξία  (43) Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζε φιε ηε ρψξα θαη πξντζηάκελν ην Γεληθφ 

Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο, πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.    

Σα 43 Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο δηαηξνχληαη ζε ηξεηο (3) ηάμεηο : ηελ πξψηε ηάμε αλήθνπλ 

ηέζζεξα (4) γξαθεία ζηελ Αζήλα,  δχν (2) ζηε Θεζζαινλίθε θαη απφ έλα (1) ζηνλ Πεηξαηά, Πάηξα, 

Βφιν θαη Καβάια. ηε δεχηεξε ηάμε ζπζηήλνληαη δχν (2) ζηνλ Πεηξαηά θαη απφ έλα (1) ζηηο πφιεηο : 

Αζήλα, Μπηηιήλε, Ρφδν, Ζξάθιεην, Υαληά, χξν, Καιακάηα, Διεπζίλα, Υαιθίδα θαη Λάξηζα. ηε 

ηξίηε ηάμε ζπζηήλνληαη απφ έλα (1) ζηηο πφιεηο : Υίν, άκν, Σξίπνιε, Πχξγν, Ναχπιην, Λαχξην, 

Αγξίλην, Ληβαδεηά, Λακία, Σξίθαια, Άξηα, Ησάλληλα, Κέξθπξα, Φιψξηλα, Βέξνηα, Κνδάλε, έξξεο, 

Γξάκα, Ξάλζε, Κνκνηελή θαη Αιεμαλδξνχπνιε.
14

 

 Οη επηζεσξεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηα 

θαηαζηήκαηα θαη ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχθηαο,  εθφζνλ 

εθηειείηαη εξγαζία θαη ηελ ππνρξέσζε λα επηδείμνπλ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ηνπο εάλ δεηείηαη. Σν 

δειηίν ηαπηφηεηαο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο κε ηελ πξνζππνγξαθή ησλ Τπνπξγψλ 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ. Σα φξγαλα ηνπ ψκαηνο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κελ απνθαιχπηνπλ 

ηα κπζηηθά παξαγσγήο ή άιιεο κεζφδνπο εθκεηάιιεπζεο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα κελ απνθαιχπηνπλ ζηνπο εξγνδφηεο ή ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ ππέβαιαλ παξάπνλα γηα ηε κε ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη λα κελ 

ρνξεγνχλ πιεξνθνξίεο ή αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ ή θαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

απηά. Οη παξαβάζεηο ησλ αλσηέξσ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεηζαξρηθή ηνπο δίσμε. 

 Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ νη δηθαζηηθέο, δηνηθεηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο 

νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε αηηνχκελε ζπλδξνκή ζηα φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο πξνθεηκέλνπ 

απηά λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Μάιηζηα αζηπλνκηθνί ππάιιεινη κπνξνχλ λα απνζπαζηνχλ 

ζηα Γξαθεία Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ψκαηνο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Ννκάξρε, γηα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη γηα ηελ Βφξεηα Διιάδα ηνπ 

Τπνπξγνχ Βφξεηαο Διιάδαο. ε κέξε φπνπ δελ ππάξρεη Γξαθείν Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηελ 

                                                 
14

 Ο αξηζκφο, ε δηάθξηζε θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαηά θαηεγνξίεο, θιάδνπο θαη βαζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη 

σο εμήο :Σελ Α’ θαηεγνξία απνηεινχλ 4 θιάδνη : α) Γηνηθεηηθνχ απφ ην Γεληθφ Δπηζεσξεηή, ηέζζεξηο (4) 

επηζεσξεηέο εξγαζίαο θαη ηέζζεξηο (4) επφπηεο εξγαζίαο α’ ηάμεσο β) Σερληθνχ απφ έμη (6) ηερληθνχο Δπηζεσξεηέο 

γ) Τγεηνλνκηθνχ απφ ηέζζεξηο (4) Τγεηνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο δ) Δπνπηψλ απφ πέληε (5) επφπηεο εξγαζίαο α’ 

ηάμεσο, πέληε (5) επφπηεο, εξγαζίαο β’ ηάμεσο, θαη δέθα (10) επφπηεο εξγαζίαο γ’ ηάμεσο. Σελ Β’ Καηεγνξία 

απνηεινχλ 2 θιάδνη : α) Γηνηθεηηθνχ απφ δεθαεπηά (17) γξαθείο β) Δπνπηψλ απφ επηά (7) Δπφπηεο Δξγαζίαο α’ 

ηάμεσο, έληεθα (11) Δπφπηεο Δξγαζίαο, δεθαέμη (16) Δπφπηεο Δξγαζίαο γ’ ηάμεσο, θαη ζαξάληα ηέζζεξηο (44) 

βνεζνχο Δπφπηεο Δξγαζίαο. Σελ Γ’ Καηεγνξία απνηεινχλ δέθα (10) θιεηήξεο. 
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εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο αξκφδηα είλαη ε νηθεία αζηπλνκηθή αξρή ε νπνία θαη ελεκεξψλεη 

ηελ νηθεία Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα ηηο άδεηεο εξγαζίαο πνπ ρνξεγεί θαζ’ ππέξβαζε ησλ ρξνληθψλ 

νξίσλ ή θαηά ηηο Κπξηαθέο, γηα ηα αηπρήκαηα, γηα ηελ έλαξμε ησλ αξρηθψλ εξγαζηψλ ησλ 

βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εξγαζηεξίσλ, ησλ κελχζεσλ πνπ ππνβάιιεη γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπο έιεγρνπο πνπ δηελεξγεί θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζεσξεί. Σέινο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο παξεκπνδίδεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο ή ρνξεγεί ελ γλψζεη αλαθξηβή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 

πεληαθνζίσλ κέρξη πέληε ρηιηάδσλ (500-5.000) κεηαιιηθψλ δξαρκψλ εάλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

επηβνιήο κεγαιχηεξεο πνηλήο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Πνηληθνχ Κψδηθα.  

 Καη ελψ κεηά ην 1954, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ ζην ρξφλν, 

κεηαζρεκαηηδφκελν, κεηνλνκαδφκελν, θαηαξγνχκελν θαη επαλαζπζηελφκελν, νη Δπηζεσξήζεηο 

Δξγαζίαο έθηνηε ιεηηνχξγεζαλ σο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα 40 

πεξίπνπ ρξφληα ππφ ηελ επνπηεία, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ζπληνληζκφ κηαο θεληξηθήο αξρήο πνπ ήηαλ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα ηεο 81 ΓΔ. 

 

 Μηα ηεζζαξαθνληαεηία αξγφηεξα, κε ην Ν.2218/1994 «Ίδξπζε Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ Πεξηθέξεηα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», νη αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

πεξηέξρνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Με ηνλ λφκν απηφ, ε δηνίθεζε 

ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ αλαηίζεηαη ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο (Ν.Α.), 

ζηηο νπνίεο πεξηέξρνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρψλ θαη ησλ λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ, κε 

εμαίξεζε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο, Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο. Με απηή ηελ αλάζεζε, ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο εληάζζεηαη ζηε Ν.Α. θαη ππφθεηηαη ζηελ 

εμνπζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Ν.Α. απφ ηνλ νπνίν ζα ιακβάλεη εληνιέο θαη νδεγίεο. Ζ ράξαμε πιένλ 

ηεο γεληθήο πνιηηηθήο θαη ε νξγάλσζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν δελ απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εηδηθφηεξα  ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο, νη  νπνίεο 

πεξηνξίζηεθαλ θπξίσο ζε λνκνζεηηθφ, γλσκνδνηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ξφιν.  

 Ζ ελ ιφγσ ππαγσγή δελ επέθεξε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αθνχ νη θνξείο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ άξρηζαλ λα δηακαξηχξνληαη γηα ππνβάζκηζε θαη απνδηνξγάλσζε ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη γηα αλππαξμία ειέγρσλ εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1997, ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο θνηλνπνίεζε ζηελ Κπβέξλεζε έθζεζε κε ηελ 

νπνία γλσζηνπνηνχζε φηη ε δηνηθεηηθή αιιαγή πνπ έγηλε, ζε φ,ηη αθνξά ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 

                                                                                                                                                                       
 



 
 
 

   25 

 

δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ην άξζξν 4 παξ. 1 θαη κε ηα άξζξα 6,19 θαη 20 ηεο 81 ΓΔ θαη δεηνχζε λα 

ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, ηδηαίηεξα ηνπνζεηψληαο ηελ Δπηζεψξεζε ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηνλ 

έιεγρν κηαο θεληξηθήο αξρήο. 

  Σν 1995 κε ην Π.Γ. 372 ε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηαθέξεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, σο 

ζχλνιν αξκνδηνηήησλ, ππεξεζηψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη ην ηειεπηαίν κεηνλνκάδεηαη ζε Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
15

 

 Με ην Ν.2639/98 ζπληζηάηαη ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη επαλεληάζζεηαη ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο.
16

 Σν .ΔΠ.Δ. πιένλ απνηειεί ππεξεζία πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη κεηαθιεηφο Δηδηθφο Γξακκαηέαο. 

Σν ιεηηνπξγηθφ έξγν ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ 

ηνπ λφκν, 2639/1998, θαη ηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ (Π.Γ. 136/199), βαζίδεηαη ζηε δηάθξηζε ησλ 

θιάδσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ζηε ζεκαηηθή δηάθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ. 

Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο εληάζζνληαη ζε ηξεηο δηαθξηηνχο θιάδνπο:  

- Κνηλσληθνί Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηελ εθαξκνγή θπξίσο ηεο γεληθήο 

πξνζηαηεπηηθήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο, νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

Δξεπλνχλ επίζεο ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο.  

- Σερληθνί θαη Τγεηνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηελ εθαξκνγή θπξίσο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδφκελσλ, εξεπλνχλ  ηηο αηηίεο ησλ ζνβαξψλ 

θαη ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ππνδεηθλχνπλ κέηξα γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηνπο θαη 

                                                 

15
 Δπαλήιζε ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο κεηά απφ 27 ρξφληα. 

 
16

 Ζ Ο.Κ.Δ έθξηλε σο ηδηαίηεξα ζεηηθή ηελ επαλαθνξά ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπο ζε εληαίν ζψκα ππφ θεληξηθφ έιεγρν. Ζ ππαγσγή ησλ 

Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ζην πιαίζην ηεο απνθέληξσζεο πνπ επέθεξε ν Ν. 2218/94, 

ζπλέβαιε ζηελ αδξαλνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ παξαθψιπζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Δπηπιένλ, ε απνθέληξσζε απηή εξρφηαλ ζε 

αληίζεζε κε βαζηθέο αξρέο ηεο 81 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο, φπσο ε ελφηεηα ηνπ ζψκαηνο ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο ππφ θεληξηθή πξντζηάκελε αξρή (άξζξα 4,5,11,19 θαη 20 ηεο ΓΔ 81) θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο απφ θάζε 

θπβεξλεηηθή κεηαβνιή θαη εμσηεξηθή επηξξνή (άξζξν 6). Ζ δεκηνπξγία εληαίνπ ζψκαηνο επηζεσξεηψλ κε άκεζε 

ππαγσγή ζε κηα θεληξηθή αξρή ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Θα πξέπεη, πάλησο, λα επηδησρζεί, πέξαλ ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

ηνπ ξφινπ ηνπο, θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ζηειέρσζήο ηνπο κε ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ. Βι. Οηθνλνκηθή & Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο, Γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Ο.Κ.Δ επί ηνπ ζρεδίνπ 

Νφκνπ : «Ρχζκηζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Αζήλα 16 Ηνπιίνπ 1998. 
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παξέρνπλ ζπκβνπιέο, νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο εξγνδφηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  

 Σν .ΔΠ.Δ. σο ειεγθηηθφο θνξέαο νξγαλψζεθε θαη δηαξζξψζεθε ζε Κεληξηθή θαη 

Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο (βι. Πίλαθα 5). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ .ΔΠ.Δ. ειέγρεηαη εζσηεξηθά απφ ηελ 

Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαη επίζεο ππφθεηηαη ζε θνηλσληθφ έιεγρν κέζσ ηνπ 

πκβνπιίνπ Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.Κ.Δ.Δ.Δ.) θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηηξνπψλ Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (Π.Δ.Κ.Δ.Δ.Δ.). 

 

3.2.   Τθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ .ΔΠ.Δ.  

 

 Μία ζεκαληηθή παξέκβαζε ζε νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ζπληειέζηεθε κε 

ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3996/2011 «Αλακφξθσζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Ρπζκίζεηο 

ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο αλαβάζκηζε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ .ΔΠ.Δ. θαη ηηο ελαξκφληζε κε ζχγρξνλα δηνηθεηηθά πξφηππα.
17

 

 

3.2.1. Γηνηθεηηθή δνκή. 

 Σν .ΔΠ.Δ. ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε πξντζηάκελν κεηαθιεηφ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε 

θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ εχξπζκε, απνηειεζκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

.ΔΠ.Δ., ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη. Γηαξζξψλεηαη ζε Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο πνπ 

θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθξάηεηα. Με ηνλ ίδην λφκν πξνβιέθζεθαλ επίζεο: 

-Γχν (2) ζέζεηο Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ (κία ζέζε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη κία 

ζέζε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία)
18

 

- Ο ζεζκφο ηνπ πκθηιησηή Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ απμεκέλσλ πξνζφλησλ (Πάληδνο, 2012), αξκφδηνπ 

γηα ηε δηελέξγεηα ζπκθηιίσζεο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ.
19

  

-Δλληαθφζηα δεθαέμη (916) ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ζε 

Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία).  

-Γηαθφζηεο ζαξάληα (240) ζέζεηο γηα γξακκαηεηαθή, δηνηθεηηθή θαη ινηπή ππνζηήξημε.  

                                                                                                                                                                       
 
17

 Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία εθδφζεθαλ πεξίπνπ 80 ξπζκηζηηθά θείκελα κε ζηφρν ηελ νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνλ απνζπαζκαηηθφ θαη επθαηξηαθφ πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ. ε θακία πεξίπησζε δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζπλνιηθή 

αλακφξθσζε ζην πιαίζην γεληθφηεξσλ ζθνπψλ θαη εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ. Οη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ αδήξηηε ηελ αλάγθε  αλαδηνξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
18

 Οη ζέζεηο Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ δελ πιεξψζεθαλ πνηέ θαη ηειηθά θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 4144/2013. 
19

 Ο ελδηαθέξσλ ζεζκφο ηνπ πκθηιησηή δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ θαη θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4144/2013.              

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηθαλνπνηνχζε ηελ απαίηεζε γηα πξφβιεςε επέιηθησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη νη αηέξκνλνη θαη πνιπέμνδνη δηθαζηηθνί αγψλεο θαη λα απνθνξηίδνληαη ηα δηθαζηήξηα απφ ππνζέζεηο πνπ 

δχλαληαη λα επηιπζνχλ επθνιφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα. 
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 Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ .ΔΠ.Δ.  αζθνχληαη ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απφ ηελ Κεληξηθή 

θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ. 

  Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία απαξηίδεηαη απφ: 

 Σν Γξαθείν ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα. 

 Σνπο Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο. Οη Γεληθνί Δπηζεσξεηέο ππάγνληαη ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, 

ζπλεπηθνπξνχλ ην έξγν ηνπ θαη ζπληνλίδνπλ φινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ, ηνπο πκθηιησηέο θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο.  

 Σελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ εηθνζηηέζζεξηο 

(24) Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο κε βαζκφ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο θαη Πξντζηακέλνπ 

Σκήκαηνο πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο. Χο θχξην έξγν 

έρεη ηε δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ απφ ηελ επηθξάηεηα, θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα 

ηεθκεξησκέλσλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ.   

 Σηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, 

Δπηζεψξεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία,. 

 Απηνηειέο Γξαθείν Δλεκέξσζεο, Τπνδνρήο, Αμηνιφγεζεο θαη Γηαρείξηζεο Καηαγγειηψλ, 

ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα. Έξγν ηνπ είλαη ε ελεκέξσζε εξγνδνηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ, ε ππνδνρή θαη αμηνιφγεζε ησλ θαηαγγειηψλ θαη ε εζσηεξηθή δηαβίβαζή ηνπο 

ζηηο αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ή ζηελ Δηδηθή Οκάδα Δηνηκφηεηαο θαη Άκεζεο 

Δπέκβαζεο, ε νπνία έρεη σο έξγν ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. 
20

 

 Απηνηειέο Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο .Κ.Δ.Δ.Δ. (πκβνχιην Κνηλσληθνχ 

Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο). 
21

 

 Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ. αλέξρνληαη ζε δεθαπέληε (15) θαη θαηαλέκνληαη αλά 

ηελ επηθξάηεηα. Κάζε Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ .ΔΠ.Δ. ζπγθξνηείηαη απφ δχν Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο, ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία. 

 

3.2.2. Αξκνδηφηεηεο. 

 Ήδε, ν λεφηεξνο λνκνζέηεο κε ην Ν.3996/2011 δηεπξχλεη ην έξγν, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηε δξάζε 

θαη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο ησλ παξαβαηψλ εξγνδνηψλ. Ο λνκνζέηεο ζηελ εηζεγεηηθή-

αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεη φηη νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαη 

                                                 
20

 Σν Γξαθείν δε ζπζηάζεθε πνηέ θαη κε ην λεφηεξν νξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ (Π.Γ.113/2014) θαηαξγήζεθε. 
21

 Οκνίσο θαηαξγήζεθε ην Απηνηειέο Γξαθείν.  
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θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε παξαθνινχζεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Παξάιιεια ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά εξγαηηθήο λνκνζεζίαο απνηειεί 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη δηακνξθψλεη θαλφλεο δηθαίνπ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Έξγν ηνπ .ΔΠ.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ είλαη: 

1. α) Ζ επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,            

β) ε έξεπλα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, γ) ηεο παξάλνκεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ,                  

δ) ε ζπκθηιίσζε θαη επίιπζε ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, ε) θαζψο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε 

εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο ζρεηηθά κε ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ ηήξεζε ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ.  

2. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ην .ΔΠ.Δ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α. Δπηζεσξεί θαη ειέγρεη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε θάζε πξφζθνξν κέζν, πξνβαίλεη ζε θάζε 

είδνπο αλαγθαία εμέηαζε θαη έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη γεληθφηεξα ζε θάζε ηδησηηθφ ή δεκφζην ρψξν εξγαζίαο ή 

εθκεηάιιεπζεο ή ρψξν φπνπ πηζαλνινγείηαη φηη απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 

θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 3850/2010,θαη επηβιέπεη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή: 

αα) ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο ηδίσο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα ρξνληθά φξηα εξγαζίαο, ηελ ακνηβή ή άιιεο παξνρέο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

εξγαδνκέλσλ (φπσο αλήιηθνη, λένη, γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο ή ινρείαο, άηνκα κε 

αλαπεξία), θαζψο θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ, 

ββ) ησλ φξσλ θάζε είδνπο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, 

γγ) ησλ δηαηάμεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε, 

δδ) ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη 

εε) ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο. 

β. Δξεπλά, αλαθαιχπηεη, εληνπίδεη θαη δηψθεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, παξάιιεια 

θαη αλεμάξηεηα απφ άιιεο Αξρέο θαη Οξγαληζκνχο, ηνπο παξαβάηεο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα έσο εε 

ηεο πεξίπησζεο α΄. 

γ. Καηαγξάθεη, αμηνινγεί θαη αλαθέξεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηηο ειιείςεηο ή ηηο 

παξαιείςεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα 
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πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο θαζ’ χιελ 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. 

δ. Δξεπλά νπνηαδήπνηε ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

φηαλ θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ εξγνδφηε, θαη έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα βηβιία, κεηξψα, έγγξαθα, αξρεία θαη θάζε άιινπ είδνπο ζηνηρείν πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ επηρείξεζε, ιακβάλεη αληίγξαθα, θαζψο θαη έρεη πξφζβαζε ζηε δνκή ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο δεηγκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

ιακβάλεη θσηνγξαθίεο ή καγλεηνζθνπεί θαη πξνβαίλεη ζε κεηξήζεηο επηβιαβψλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ λέσλ θαη αλαδπφκελσλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο. ηνλ εξγνδφηε πνπ αξλείηαη ηελ θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα είζνδν θαη πξφζβαζε ή ηελ 

παξνρή ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία, επηβάιινληαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (πεξίπησζεο Α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24. 

ε. Δξεπλά ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ ζνβαξψλ θαη ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπο, ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο 

κε επηζήκαλζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηά θαη ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηνπο θαη ππνβάιιεη 

κελπηήξηα αλαθνξά φηαλ πξνθχπηνπλ επζχλεο. 

ζη. Δμεηάδεη θάζε θαηαγγειία θαη αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηφ θαη παξεκβαίλεη άκεζα 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

δ. Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία θαη απαζρφιεζε θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ν.3896/2010 θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθνχ, 

νηθνγελεηαθνχ θαη πξνζσπηθνχ βίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ν. 1483/1984.  

ε. Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο  

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνιιαπιήο δηάθξηζεο ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3304/2005 

ζ. Αλαπηχζζεη δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο έξγσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ,Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, λα 
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ππνζηεξίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν ηνπ θαη λα δηεπθνιχλνληαη εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη 

ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην  .ΔΠ.Δ.. 

η. Διέγρεη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απαγνξεχζεσο ηνπ 

θαπλίζκαηνο ηνπ Ν. 3730/2008 θαη ηνπ Ν. 3868/2010 θαη ζε πεξίπησζε παξαβηάζεψο ηεο, επηβάιιεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. 

ηα. Κπξψλεη, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ, 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν Γ. 3789/1957, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη παξάπνλα νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά δηαηάμεσλ θαλνληζκψλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν Γ 3789/1957 θαη 

επεθηείλεη ηελ ππνρξέσζε θχξσζεο εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ζε επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη 

εξγαζίεο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ αλψηεξν ησλ ζαξάληα αηφκσλ. 

ηβ. πληξέρεη ζπκβνπιεπηηθά θαη εθφζνλ δεηεζεί, εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη επίιπζε ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ δηαθνξψλ εξγαζίαο. 

ηγ. Τπνζηεξίδεη ηνπο εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ 

θαη ππνδείμεσλ πξνο απηνχο, ζρεηηθά κε ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

ηδ. πληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζε, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 81 Γηεζλή χκβαζε Δξγαζίαο (Ν.3249/1955), ηελ νπνία ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο 

αλαθνηλψλεη θαη απνζηέιιεη ζην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο. Πξνβαίλεη, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ, 

ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη 

Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο (Γ.Γ..Τ.Δ.) θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ζχκθσλα κε ηελ 

επξσπατθή κεζνδνινγία θαη λνκνζεζία θαη θαηά ηα πξφηππα θαη ηα πνξίζκαηα ηεο EUROSTAT. 

ηε. πλεξγάδεηαη θαη αληαιιάζζεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Δξγαζίαο θαη πλζεθψλ Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο νξγαλψζεηο θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

επηζηεκνληθνχο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ηζη. Δλεκεξψλεη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, γηα δηάθνξεο δηαηάμεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

 

Ο έιεγρνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. Με ΚΤΑ ηνπ 2009 ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ε 

Οδεγία 2006/22/ΔΚ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ 

(ΔΟΚ) ππ’ αξίζκ. 3820/1985 θαη 3821/1985 ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία φζνλ αθνξά 

δξαζηεξηφηεηεο νδηθψλ κεηαθνξψλ. Με ην άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ 561/2006 θαη 3821/1985 νξίζηεθαλ ηα Σκήκαηα 
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Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ηα κεηθηά ζπλεξγεία ειέγρνπ γηα ηνλ θαζ’ νδφλ έιεγρν θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ (Πάληδνο, 2016). ηα κεηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ 

πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ. 

Σν .ΔΠ.Δ. έρεη αξκνδηφηεηα θαη ζην πεδίν επηβνιήο θπξψζεσλ.
22

 

 

3.2.3.  Δθπαίδεπζε Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο.   

Ο Ν.3996/2001 πξνβιέπεη φηη νη ππάιιεινη πνπ πξνζιακβάλνληαη ή κεηαηάζζνληαη ζην 

.ΔΠ.Δ., σο ππνςήθηνη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά θαη βάζεη ηνπ θιάδνπ 

θαη ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, Πξφγξακκα Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο (Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ή 

Δπηζεσξεηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία), ην νπνίν πεξηιακβάλεη Θεσξεηηθή θαη Πξαθηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο (Γελδξηλφο-Πάιια-Γεκνίξνπ-

Παπακηραήι,  2015).   

Σν ίδην Πξφγξακκα παξαθνινπζνχλ θαη νη ππάιιεινη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο θαζεθφλησλ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3996/2011 θαη ππεξεηνχλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ιφγσ 

αξκνδηφηεηαο ζπλδξάκνπλ ην πάζεο θχζεσο έξγν ηνπ .ΔΠ.Δ. θαη κέζσ ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

επζχλεο ηνπο, ζηεξίδνπλ θαη ζπλεπηθνπξνχλ ηελ απνζηνιή ηνπ.  

 

3.2.4. Σν Π.Γ. 113/2014.   

 Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ψκαηνο επαλαθαζνξίζηεθε κε ην ΠΓ.113/2014, κε βάζε ηηο λέεο 

αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε γεληθφηεξε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

ηεο ρψξαο, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην Ν.4024/2011.  

 Με ηα άξζξα 46 θαη 47 ηνπ  Π.Γ/ηνο 113/2014 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο», νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ θαη Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία ηνπ .ΔΠ.Δ. δηαξζξψζεθαλ ζχκθσλα 

κε λέα δηνηθεηηθή δνκή, ελψ ε Κεληξηθή Τπεξεζία ζπξξηθλψζεθε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο θαη ην Γξαθείν Ννκηθήο ηήξημεο, ηηο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ αζθεί ε 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Κ.Τ. ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. θαη ην Ν..Κ.  

                                                 
22

 ην πιαίζην απηφ εληάρζεθε ην Έξγν Πιεξνθνξηθήο «χζηεκα Διέγρνπ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ –ΔΟΜ» πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΣΠΑ, απφ εζληθνχο πφξνπο θαη ην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε». Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ, ηελ παξνρή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ νξγάλσζε βιαβνιεπηηθνχ θέληξνπ (help desk). 

Ήδε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθή θαηάξηηζε ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηε ρξήζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.  
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 Δπζχο ακέζσο κεηά  ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ λένπ νξγαλνγξάκκαηνο, ην νπνίν πξνέβιεπε ηε 

ζπγρψλεπζε ή/θαη θαηάξγεζε Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ. πξνέθπςαλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, αλαθνξηθά ηφζν κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία δηαθφξσλ 

Τπεξεζηψλ (θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ, δηακεζνιαβεηηθνχ, αιιά θαη δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ) 

φζν θαη κε ηελ ππεξεζηαθή, πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αξθεηψλ 

Δπηζεσξεηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε θαηαξγεζείζεο - ζπγρσλεπζείζεο Τπεξεζίεο. 

 Δπίζεο, πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ λεπξαιγηθνί (απφ άπνςε πιήζνπο επηρεηξήζεσλ, 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο) λνκνί ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη κε ηε 

λέα θαηάζηαζε απψιεζαλ ηα Σκήκαηα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Δπηζεψξεζεο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε  πφιεηο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο. 

 

 

3.3.  Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ .ΔΠ.Δ. ζε ζρέζε κε ηα Διεγθηηθά ψκαηα. 

 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνεθηεζέληα, ην .ΔΠ.Δ. απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε ειεγθηηθνχ 

ψκαηνο, εθφζνλ ζπληζηά κελ ην θαηεμνρήλ ειεγθηηθφ φξγαλν ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α., αιιά ν ξφινο ηνπ 

εθηφο απφ ειεγθηηθφο-δησθηηθφο είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηακεζνιαβεηηθφο, ζπκθηιησηηθφο, 

ελεκεξσηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο θαη επξχηεξα θνηλσληθφο. 

 

  3.3.1. Ο δηακεζνιαβεηηθφο - ζπκθηιησηηθφο  ξφινο  ηνπ .ΔΠ.Δ.    

  Ο δηακεζνιαβεηηθφο - ζπκθηιησηηθφο  ξφινο  ηνπ .ΔΠ.Δ.  εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο   

εξγαηηθήο δηαθνξάο - ζπκθηιίσζεο, ε νπνία απνηεινχζε θαη απνηειεί θχξηα αξκνδηφηεηα ησλ 

Σκεκάησλ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ. πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ν.3996/2011 «εξγαηηθέο 

δηαθνξέο είλαη θάζε είδνπο δηαθσλίεο κεηαμχ εξγαδνκέλνπ ή εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδφηε, πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ φξσλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ 

ή θαλνληζκψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη φξσλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, φπσο είλαη νη δηαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηε κνξθή ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ θαη ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζηε ρνξήγεζε 

ησλ αδεηψλ, ζηελ απαζρφιεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ κηζζσηψλ, ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο». 

 πλήζσο, νη εξγαηηθέο δηαθνξέο – ζπκθηιηψζεηο  έρνπλ πξνο επίιπζε αηηήκαηα θπξίσο 

νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην πάληα δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ρσξίο  απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη απνθιείνληαη ζεζκηθά αηηήκαηα πνπ επίζεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην πιινγηθψλ ή 

Αηνκηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο ή Καλνληζκψλ Δξγαζίαο (Γαιαλνπνχινπ, 2012). Γεληθφηεξα, είλαη 

αηηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνλ Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ, εθφζνλ απνηεινχλ  παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο 
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δηαθνξέο αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο πνπ αλαθχπηνπλ αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο κε αθνξκή 

ηε ζρέζε εξγαζίαο, φπνπ θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο δεηείηαη ε 

κεζνιάβεζε ηεο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ ε δηαθνξά λα ιπζεί εμσδίθσο φζν ην δπλαηφ ηαρχηεξα πξνο 

απνθπγή ηεο ρξνλνβφξαο πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα θαη ησλ δαπαλψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. θνπφο 

είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ κεξψλ πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο, ην 

ζπκθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ε εθαξκνγή ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ε επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ.  

 Ζ εξγαηηθή δηαθνξά δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4144/2013 απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε θαη είλαη αξκφδην ηνπηθά ή απφ 

Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο.              

 Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαηηθήο δηαθνξάο έρεη δηθαίσκα παξάζηαζεο θαη ην ζσκαηείν 

εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ. Δίλαη αθφκε δπλαηφ ε αίηεζε δηελέξγεηαο ηεο εξγαηηθήο δηαθνξάο λα γίλεη 

θαη απφ ην εξγαηηθφ ζσκαηείν. ηηο πεξηπηψζεηο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο κεηξφηεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθνχ, νηθνγελεηαθνχ θαη 

πξνζσπηθνχ βίνπ, ελεκεξψλεηαη άκεζα ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο έρεη επίζεο δηθαίσκα 

παξάζηαζεο ζηελ ζπδήηεζε ηεο εξγαηηθήο δηαθνξά. 

Αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαηηθήο δηαθνξάο, ε θαιή πξνεηνηκαζία θαη ν 

αληηθεηκεληθφο ρεηξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο εκπλένπλ εκπηζηνζχλε ζηα κέξε, 

εληζρχνπλ ην θχξνο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ιχζεο.  

 

3.3.2. Ο ελεκεξσηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ .ΔΠ.Δ.   

Σν ελεκεξσηηθφ - ζπκβνπιεπηηθφ έξγν ησλ Δπηζεσξεηψλ αζθείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά 

ηηο ψξεο πξνζέιεπζεο θνηλνχ ζηα ηνπηθά Σκήκαηα ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο, φπνπ εξγαδφκελνη 

θαη εξγνδφηεο πξνζέξρνληαη ή επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα φια ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Ζ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο εξγαηηθψλ ή εξγνδνηηθψλ 

ζσκαηείσλ, νη νπνίνη είηε πξνζέξρνληαη γηα πιεξνθφξεζε, είηε ππνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο ή θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλεξγαζία ππάξρεη 

επίζεο, κε ηα ζσκαηεία θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο εξγαηηθήο 

δηαθνξάο, φπνπ εθφζνλ ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ θαη εθπξφζσπνη εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ. 
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Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία παξνρήο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο: 

- Γίλνπλ  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

- Δλεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο «αίηεζεο δηελέξγεηαο εξγαηηθήο 

δηαθνξάο», εθφζνλ επηζπκνχλ ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ζπκθηιησηηθή 

επίιπζε ηεο ππφζεζήο ηνπο. 

 

 Ηδηαίηεξεο  πξνζνρήο ρξήδεη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ  θαηαγγειηψλ γηα παξαβίαζε ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε, θαζψο θαηά θαλφλα, 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνζηεί δηάθξηζε ή παξελφριεζε ιφγσ θχινπ, θαηά ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ 

Δπηζεψξεζε, ζπλήζσο δεηνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε νκφθπιφ ηνπο Δπηζεσξεηή, βξίζθνληαη ζε εκθαλή 

θαηάζηαζε ακεραλίαο, εθλεπξηζκνχ ή παληθνχ, ελψ αδπλαηνχλ ή δηζηάδνπλ λα ζέζνπλ επζέσο ην 

δήηεκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πλήγνξν 

ηνπ Πνιίηε γηα ηηο θαηαγγειίεο πνπ δέρνληαη ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαθξίζεσλ θχινπ ζηελ εξγαζία θαη 

λα ππνβάινπλ ζε απηφλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο, ζηηο δε εξγαηηθέο δηαθνξέο κε απηφ ην 

αληηθείκελν ππνρξεσηηθά παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ ηΠ. (Γελδξηλφο, Πάιια,  θ.α.,  2015). 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη Δπηζεσξεηέο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο, λα κελ 

επηηάζζνπλ ή θαη λα κελ ππνβάιινπλ έκκεζα  ζην θαηαγγέιινλ πξφζσπν ηε κεηέπεηηα ζηάζε ηνπ. 

 

 3.3.3. Σν ειεγθηηθφ έξγν.  

         πσο λσξίηεξα επηζεκάλζεθε, ε πνιηηεία απέλεηκε εμνπζία, ζην .ΔΠ.Δ.  -κεηαμχ άιισλ- λα 

εμεηάδεη θάζε θαηαγγειία θαη αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηφ σο θαη λα παξεκβαίλεη άκεζα ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο. 

        Ζ επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ν έιεγρνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο γίλεηαη είηε πξνιεπηηθά είηε θαηαζηαιηηθά κεηά δειαδή απφ 

ππνβνιή ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαηαγγειίαο γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ή ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 

        Καηά ηελ πξψηε πεξίπησζε  (πξνιεπηηθφο έιεγρνο) ζπληάζζεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

ππεξεζίαο κεληαίν πξφγξακκα ειεγθηηθήο δξάζεο ησλ Δπηζεσξεηψλ, θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο πνπ εθπνλείηαη βάζεη ηεο 

ζηνρνζεζίαο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ. (έιεγρν – θπξψζεηο) ησλ 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ησλ θαηαγγειηψλ θιπ. θαη ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 

Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΚΔΔΔ) θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλσηέξσλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (SLIC).  Δπηπιένλ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ζχληαμε ηνπ 
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κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο ειεγθηηθήο δξάζεο θαη νη πξνζιακβάλνπζεο ηηο νπνίεο έρεη ν θάζε 

πξντζηάκελνο  γηα ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά επηρεηξήζεσλ θιάδνπ ή θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ, θαη νη θεληξηθέο νδεγίεο απφ ηηο Γ/λζεηο ζπληνληζκνχ ηνπ 

.ΔΠ.Δ. 

        Καηά ηε δεχηεξε πεξίπησζε (θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο) ε θαηαγγειία κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο πξνθνξηθά ή γξαπηά, επψλπκα ή αλψλπκα αθφκε θαη ηειεθσληθά απφ 

νπνηνλδήπνηε πνιίηε, εξγαδφκελν ή ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν. Ζ θαηαγγειία απηή πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

άκεζα, δηφηη ηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ είλαη κεηαβιεηά θαη αλ ν έιεγρνο π.ρ. γηα ηα αίηηα ελφο εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο δελ γίλεη ακέζσο, ηα επξήκαηα κπνξεί ελ ησ κεηαμχ λα έρνπλ αιινησζεί θαη νη 

δηαπηζηψζεηο λα είλαη αλαιεζείο.  

 

3.3.4. Ο επξχηεξα θνηλσληθφο ξφινο ηνπ .ΔΠ.Δ. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ .ΔΠ.Δ. έρεη θαη ην πκβνχιην 

Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.Κ.Δ.Δ.Δ.) πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ ηδξπηηθφ 

λφκν ηνπ .ΔΠ.Δ.  Απνηειεί ην φξγαλν εθείλν πνπ είλαη θαηεμνρήλ αξκφδην λα γλσκνδνηεί επί 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηνπ ψκαηνο θαη λα  αμηνινγεί, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ απηνχ, ζην νπνίν εθπξνζσπνχληαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, 

ππνγξακκίδεη ηελ θπηηαξηθή ζχλδεζε ηνπ .ΔΠ.Δ. κε ηελ θνηλσλία θαη ππνδειψλεη ηελ 

πνιπδηάζηαηε ζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ, ν νπνίνο δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηφλ ελφο απινχ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ. 

 Σν .Κ.Δ.Δ.Δ. ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο θαη ζπγθξνηείηαη 

απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. σο Πξφεδξν, αλψηεξα ζηειέρε ηνπ .ΔΠ.Δ. θαη ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.  

Αξκνδηφηεηεο ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ. είλαη: 

α. ε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο θαηάξηηζεο εηδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο  

ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ .ΔΠ.Δ. ζε εζληθφ 

επίπεδν, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, επί ηεο εηήζηαο έθζεζεο 

πεπξαγκέλσλ ηνπ .ΔΠ.Δ., 

δ. ε εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ έθδνζε λφκσλ θαη 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ .ΔΠ.Δ. θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.  

 ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ. θαηαξηίδεηαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ 

.ΔΠ.Δ., κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. Γηα ηε ζχληαμή 
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ηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη ν 

αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

θαη, εηδηθφηεξα, ε παξαβαηηθφηεηα πνπ εκθαλίδεη ν θάζε θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκε, 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο κνξθέο εξγαζίαο, ηηο ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο
23

.  

Ζ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ, γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηνπο ζηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ .ΔΠ.Δ. θαζψο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη 

ππνβνιή ζηε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ζηνηρείσλ, απαξαηηήησλ γηα ηε 

ζχληαμε εθζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε θαη γεληθψο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ρψξα καο ζε ζέκαηα 

φξσλ εξγαζίαο, ακνηβήο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο πξνο ην ΓΓΔ θαη 

ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο.  
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 Σν .ΔΠ.Δ. ηεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία α)ζπλνπηηθά, β) αλαιπηηθά θαη γ» απφ θνηλνχο Διέγρνπο κε άιιεο  

Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο.  
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4 
 

 

ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ .ΔΠ.Δ. 

 

 

4.1. πλεξγαζία ηνπ .ΔΠ.Δ. κε ηα Διεγθηηθά ψκαηα ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Ν.3655/2008 θαη ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 3996/2011 ζηα κηθηά 

θιηκάθηα ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ρψξσλ εξγαζίαο δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο καδί κε ην .ΔΠ.Δ. θαη ην Η.Κ.Α. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ν ζπληνληζκφο, ε ζπγθξφηεζε, ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ 

γίλεηαη κε ζπλεξγαζία ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΓΟΔ, ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ θαη ηνπ 

Γηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ ή ησλ εηδηθά απφ απηνχο εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ κε βαζκφ 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνηλνχ ειέγρνπ, θάζε κέινο ηνπ θιηκαθίνπ 

πξνβαίλεη απηνηειψο ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 

Δπίζεο, ζην άξζξν 70 ηνπ Ν.3863/2010, ν λνκνζέηεο νξίδεη φηη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηφζν απφ ηνπο ππαιιήινπο (ρεκηθνχο θαη 

ρεκηθνχο κεραληθνχο) ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ), φζν θαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ .ΔΠ.Δ.), ζχκθσλα κε ην Ν.2639/1998 φπσο ηζρχεη, δχλαληαη λα 

δηελεξγνχληαη θαη απφ κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ, απνηεινχκελα απφ ππαιιήινπο θαη ησλ δχν παξαπάλσ 

Τπεξεζηψλ. Οη αξκφδηνη ειεγθηέο πξνβαίλνπλ απηνηειψο ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη, απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε Τπεξεζίαο.. 

χκθσλα κε ην Ν.3996/2011 θαη ηελ Δγθχθιην ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

Α.Π. 1016/16/31-θ/23-12-2011, νη δηνηθεηηθέο αξρέο, νη αξρέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ 

σκάησλ Αζθαιείαο, νη δηθαζηηθέο ππεξεζίεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε αηηνχκελε ζπλδξνκή ηδηαίηεξα κε ηελ παξνρή 

ζην .ΔΠ.Δ. κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. Ζ ππνρξέσζε ζπλδξνκήο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο είλαη επηβεβιεκέλε, θαζψο 

έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιά πεξηζηαηηθά ζε βάξνο ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, θπξίσο απφ εξγνδφηεο.
24

 Σέινο, φιεο νη αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζεσξνχλ 

                                                 
24

 Σα πεξηζηαηηθά αθνξνχλ α) άξλεζε εηζφδνπ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο δηελέξγεηαο ηνπ 

ειέγρνπ, κε άκεζν ζθνπφ ηελ δηαθνπή ηνπ, β) παξεκπφδηζε εμφδνπ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, γ) άξλεζε ρνξήγεζεο 

αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ, δ) εμχβξηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη’ εμαθνινχζεζε θαη εθθνβηζκφ κε 

απεηιέο, ε) θαηαγγειία ζε βάξνο ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο γηα δήζελ εθθνβηζκφ ησλ εξγνδνηψλ κε ζθνπφ ηελ θίλεζε 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζε βάξνο ηνπο θαη δηαθνπή ησλ ειέγρσλ θαη ζη) πξνπειαθηζκνχο θαη πξφθιεζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ. 
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ην έξγν ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ. σο δεκφζην ιεηηνχξγεκα, ην νπνίν δηαζθαιίδεη θαη 

πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ο λεφηεξνο Ν.4144/2013, κε ην άξζξν 14 πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ .ΔΠ.Δ. κε ηελ  

Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία θαη ηελ Δ.ΤΠ.Δ.Α. ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο.  

Ηδηαίηεξε ζπλεξγαζία, φπσο πξναλαθέξζεθε,  αλαπηχζζεη ην .ΔΠ.Δ. κε ην πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε ζην πιαίζην δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ζηελ εξγαζία. 

Σέινο ζην πιαίζην ζχλαςεο κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα, ππφ επεμεξγαζία βξίζθεηαη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ηνπ .ΔΠ.Δ., 

αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 

 

4.2. .ΔΠ.Δ. θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί. 

 
Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο. Σν .ΔΠ.Δ. έρεη ηδηαίηεξε θαη καθξά ζχλδεζε κε ηα Γηεζλή 

Οξγάλσζε Δξγαζίαο-ΓΟΔ  Ηnternational Labour Organization- ILO),
25

 (ε νπνία κε ηε Γηεζλή 

χκβαζε Δξγαζίαο 81/1947 έζεζε ηνπο ζηφρνπο θαη άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο πνπ έθηνηε  απνηειεί ζεζκφ παγθφζκηα απνδεθηφ) θαη κέζσ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο κεηέρεη ζηηο εηήζηεο Γεληθέο Γηαζθέςεηο ηεο, αιιά θαη πινπνηεί εηδηθέο 

επηκέξνπο ζπλεξγαζίεο.    

Απηή ηελ επνρή ζε εμέιημε βξίζθεηαη πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΓΟΔ θαη .ΔΠ.Δ., 

δηάξθεηαο είθνζη ελφο  (21) κελψλ, κε ηίηιν «Μεηάβαζε ζε ηππηθέο κνξθέο νηθνλνκίαο- θαηαπνιέκεζε 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο – αλαδεηψληαο κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο θαη ελδπλακψλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία («Supporting the transition from informal to formal economy and 

reducing undeclared work in Greece: identifying drivers and ensuring effective compliance»),               

ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2016. 

Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα Δπηζεσξεηψλ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ θαη ππαιιήισλ άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ,  εθπφλεζε δηαγλσζηηθήο κειέηεο γηα ηα αίηηα 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο/ ηφπν, εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα Δπηζεσξεηψλ θ.α. 

 

                                                 
25

 Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) είλαη ε εηδηθεπκέλε νξγάλσζε ηνπ ΟΖΔ πνπ επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Καζνξίδεη ηα δηεζλή 

πξφηππα εξγαζίαο κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ νη νπνίεο νξίδνπλ ηα ειάρηζηα πξφηππα ησλ βαζηθψλ 

δηθαησκάησλ εξγαζίαο. 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αλσηέξσλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (S.L.I.C.) Ζ Δπηηξνπή Αλψηεξσλ 

Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (SLIC - Senior Labour Inspectors Committee) απνηειεί κφληκν θνηλνηηθφ 

φξγαλν, ην νπνίν ζεζκνζεηήζεθε επίζεκα κε ηελ Απφθαζε 95/319/ΔΚ θαη ζηειερψλεηαη απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ SLIC, κεηαμχ άιισλ, εξγάδεηαη, γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ:  

- Καζνξηζκφο ησλ θνηλψλ αξρψλ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, φζνλ αθνξά ζηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο.  

- Αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ Δζληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, φζνλ αθνξά 

ζηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην 

ρψξν εξγαζίαο.  

- Αλάπηπμε αμηφπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηαρείαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο, ζρεηηθά κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν 

ηεο εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν 

εξγαζίαο.  

- Θέζπηζε ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο.  

- Μειέηε ησλ ζπλεπεηψλ άιισλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δπηζεσξήζεσλ 

Δξγαζίαο, φζνλ αθνξά ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο.  

 Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο SLIC πνπ πεξηγξάθεθαλ 

πξνεγνχκελα. Δηδηθφηεξα, νη Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, εθπξνζσπνχλ ην  

.ΔΠ.Δ. κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο SLIC. 

 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (O.S.H.A.) 

Ο EU-OSHA είλαη Οξγαληζκφο ηεο Δ.Δ. πνπ εξγάδεηαη γηα ηε βειηίσζε, ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηεο Δπξψπεο - πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Πξνάγεη κηα λννηξνπία πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη ηνπ .ΔΠ.Δ.  κεηέρνπλ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ εζηηαθψλ πφισλ
26

 ησλ Κ-Μ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζηηο δηάθνξεο εθζηξαηείεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

                                                 
26

 Ο εζληθφο εζηηαθφο πφινο  θάζε Κ-Μ δηαρεηξίδεηαη ην δηθφ ηνπ ηξηκεξέο δίθηπν ην νπνίν απαξηίδνπλ θπβεξλεηηθνί 

θνξείο θαη εθπξφζσπνη νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ.  
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5 

 
ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ .ΔΠ.Δ. 

 
 

5.1. Σα πξνβιήκαηα. 

 

 Οξγαλσηηθή δνκή. Σα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην .ΔΠ.Δ., αλαθνξηθά κε ηελ 

πθηζηάκελε νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

  -Με απνδνηηθή θαηαλνκή, παλειιαδηθά, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ (λεπξαιγηθέο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο π.ρ. βηνκεραληθέο δψλεο, ηνπξηζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ 

Τπεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ, πξνβιήκαηα πξφζβαζεο Δπηζεσξεηψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, κεγάιε απφζηαζε 

ηφπνπ κεηαμχ ηφπνπ δηακνλήο ππαιιήισλ θαη Τπεξεζηψλ φπνπ ππεξεηνχλ).  

  -Γηάζπαζε ηεο εληαίαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ .ΔΠ.Δ., αιιά  θαη  ηεο ελφηεηαο ησλ 

Δπηζεσξεηψλ, ιφγσ ηεο δηάθξηζεο (δηνηθεηηθήο θαη ρσξνηαμηθήο) ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ 

.ΔΠ.Δ. ζε Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία. 

  -Αδπλακία ηεο αλαγθαίαο ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο λνκηθήο ζπλδξνκήο ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ.  

  -Πνιπδηάζπαζε εζσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ .ΔΠ.Δ., κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ 

ζην ειεγθηηθφ έξγν θπξίσο ηνπ .ΔΠ.Δ. (π.ρ. κεηαθηλήζεηο Δπηζεσξεηψλ γηα έθηαθηνπο ειέγρνπο).  

   

Αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν .ΔΠ.Δ. αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφηαην πξφβιεκα ππνζηειέρσζεο,
27

 -ην 

νπνίν αλάγεηαη ζην ζπλνιηθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα καο θαη εηδηθφηεξα 

ην Γεκφζην ηνκέα- κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην θάζκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ (εξγαηηθέο δηαθνξέο- δηελέξγεηα 

ειέγρσλ).  

  Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη θαη απηφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Δπηζεσξεηψλ
.
  ν 

Ν.3996/2011 πξνβιέπεη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ ζην .ΔΠ.Δ. ππνςήθησλ 

Δπηζεσξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνχλ σο Δπηζεσξεηέο θαη λα αζθήζνπλ ηα ζρεηηθά θαζήθνληα. 

Ζ εθπαίδεπζε απηή γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ην νπνίν φκσο δε ζπληζηά πηζηνπνηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα θαη επνκέλσο ην ζέκα ηεο πηζηνπνίεζεο νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη.    

 Ο λφκνο επίζεο πξνβιέπεη θαη ζπλερή επηκφξθσζε – θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ – 

Δπηζεσξεηψλ, ησλ νπνίσλ ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ 

                                                 
27

 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη ελ ελεξγεία Δπηζεσξεηέο ππνιείπνληαη ζήκεξα θαηά  175 ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην Π.Γ. 

113/2014 αξηζκνχ.  
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είλαη ηδηαηηέξσο αλαγθαία, ιφγσ ηνπ πνιχπιεπξνπ θαη ζχλζεηνπ  εξγαζηαθνχ  ηνπο αληηθεηκέλνπ,  

δεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ηνπ .ΔΠ.Δ. εθηφο απφ ειεγθηηθφο είλαη ηαπηφρξνλα ζπκθηιησηηθφο, 

ζπκβνπιεπηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο.  Καη αζθαιψο ην αίηεκα θαη ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο 

επηηείλεηαη, ιφγσ ησλ ζπλερψλ εμειίμεσλ πνπ ζπληεινχληαη ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ ζπλαθφινπζσλ αιιαγψλ ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, γηα ηα νπνία νη Δπηζεσξεηέο νθείινπλ λα είλαη 

ελήκεξνη, πξνθεηκέλνπ λα αζθνχλ κε επάξθεηα ηα θαζήθνληά ηνπο. Με ηελ εμαίξεζε ιίγσλ 

πεξηπηψζεσλ, ε θαηάξηηζε ησλ Δπηζεσξεηψλ δελ πθίζηαηαη (Γελδξηλφο, Πάιια θ.α., 1015), παξφιν 

πνπ ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ Δπηζεσξεηψλ είλαη άθξσο απνθαζηζηηθή, θαζψο νδεγεί 

ζην δεηνχκελν εληαίν εμεηδηθεπκέλν ειεγθηηθφ πξνθίι, δειαδή ζηελ πηνζέηεζε θνηλήο γξακκήο θαη 

ζηελ εθαξκνγή θνηλψλ θαλφλσλ ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη 

ζπλαθφινπζα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Σκεκάησλ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, ην νπνίν κε 

ηε ζεηξά ηνπ πξνσζεί ηελ εκπέδσζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πνιηηψλ θαη .ΔΠ.Δ., θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηνπ ψκαηνο.  

Οη αδπλακίεο απηέο ζρεηηθά κε ηελ εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ησλ  Δπηζεσξεηψλ αλαηξνχλ ηα 

παξαπάλσ δεηνχκελα αλαθνξηθά κε ηελ εκπέδσζε θαη πηνζέηεζε απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο θνηλψλ 

θαλφλσλ θαη αξρψλ ζηνλ ηξφπν άζθεζεο θαζεθφλησλ ηνπο, θαη δεκηνπξγεί ζεκαληηθφηαηα 

πξνβιήκαηα ζην ζπληνληζκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ. πνπ είλαη δηάζπαξηεο, 

αλά ηελ επηθξάηεηα.  

Πεξαηηέξσ, παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο Δπηζεσξεηψλ πνπ θάλνληαο κηα απζαίξεηε εξκελεία ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο  81/1947 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο
28

 δηαηείλνληαη φηη είλαη αλεμάξηεηνη θαη δελ 

έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ηνπο πξντζηακέλνπο γηα ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο Δπηζεσξεηψλ, νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ, 

έλαληη πνιηηψλ θαη ζπλαδέιθσλ, ζπκπεξηθνξά πνπ δελ αξκφδεη ζην ζεκαληηθφ δεκφζην ιεηηνχξγεκα 

ην νπνίν αζθνχλ. 

Βεβαίσο, ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο επηζεψξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ηθαλνχ 

αξηζκνχ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, θαζηζηά ηα ηειεπηαία ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο «ηνπηθά – ηδησηηθά θένπδα» ησλ εθάζηνηε πξντζηακέλσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

γίλεηαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (ή λα ππάξρνπλ έληνλεο ακθηβνιίεο ή θεκνινγία 

ζρεηηθά κε ηελ νξζή, αδέθαζηε θαη αδηάθζνξε ιεηηνπξγία ηνπο), ελψ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ 

                                                                                                                                                                       
 

28
 χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΓΔ 81: «To πξνζσπηθφλ ηεο επηζεσξήζεσο απνηειείηαη απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο πεξί σλ                

αη θαηαζηαηηθαί δηαηάμεηο θαη αη ζπλζήθαη ηεο ππεξεζίαο εμαζθαιίδνπλ ηελ κνληκφηεηα ηεο απαζρνιήζεσο απηψλ θαη ηελ αλεμαξηεζίαλ 

ησλ απφ πάζεο θπβεξλεηηθήο κεηαβνιήο θαη πάζεο αηφπνπ εμσηεξηθήο επηξξνήο». 
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ππεξεζηψλ κε ηνλ νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλε ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ, ελεξγνπνηείηαη 

ζπάληα θαη κάιηζηα ρσξίο ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε ζρέζε κε ηα 

παξαπάλσ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξφιν πνπ κε ην Ν.3996/2011 πξνβιέπεηαη φηη θαζήθνληα 

Δπηζεσξεηή αζθνχλ ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ, ΣΔ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, εληνχηνηο ην 

κεηαγελέζηεξν Π.Γ. 113/2014 πξνβιέπεη φηη θαζήθνληα Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ Δπηζεσξήζεσλ 

κπνξνχλ λα αζθνχλ θαη ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΓΔ, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

Σκεκάησλ.   

 

Πνιηηηθέο. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ην .ΔΠ.Δ.  είλαη ην 

δήηεκα ησλ πξνζηίκσλ γηα ηελ αδήισηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απφ 15 επηεκβξίνπ 2013 πξνρψξεζε 

ζηελ απζηεξνπνίεζε ησλ πξνζηίκσλ ζε πςειά επίπεδα  θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 18πιάζην ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ, δειαδή 10.550 επξψ αλά αδήισην εξγαδφκελν (βιέπε Παξάξηεκα, Πίλαθα 2). 

Πξφθεηηαη γηα ηα πςειφηεξα πξφζηηκα πνπ έρνπλ πνηέ πξνβιεθζεί γηα ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηα 

νπνία θαζηζηνχλ πιένλ ηελ ηειεπηαία κία αζχκθνξε θαη ηδηαηηέξσο ξηςνθίλδπλε πξαθηηθή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Οη θπξψζεηο απηέο επηβάιινληαη άκεζα, επηηφπηα θαη θαηά «δέζκηα αξκνδηφηεηα»          

ησλ Δπηζεσξεηψλ, θαζψο ε αδήισηε εξγαζία, ζεσξείηαη επζέσο απνδεηθλπφκελε παξάβαζε.  

  ήκεξα, ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ «καχξεο» εξγαζίαο εθηηκάηαη πάλσ απφ 20% επί ηνπ ζπλφινπ 

ηεο απαζρφιεζεο, ελψ εηζπξάηηεηαη κφιηο ην 18%-20% ησλ επηβαιινκέλσλ πξνζηίκσλ. 

 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην 2015 επηβιήζεθαλ απφ ην .ΔΠ.Δ. ζπλνιηθά πξφζηηµα χςνπο 97,8 

εθαη. επξψ, αιιά απφ απηά έρνπλ εηζπξαρζεί θάηη παξαπάλσ απφ 15 εθαη. επξψ. Δπηπιένλ, ν Δηδηθφο 

Γξακκαηέαο επηζεκαίλεη φηη ε επηβνιή πξνζηίκνπ θαηά «δέζκηα αξκνδηφηεηα» ηνπ Δπηζεσξεηή, 

πξνζθξνχεη  ζην άξζξν 20 (παξ. 2) ηνπ πληάγκαηνο φπνπ ξεηά νξίδεηαη φηη: «Τν δηθαίσκα ηεο 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηζρχεη θαη γηα θάζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν πνπ 

ιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ ηνπ». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν.2690/1999 ΦΔΚ 45 Α/9-3-

1999, νξίδεηαη φηη: «Οη δηνηθεηηθέο αξρέο, πξηλ απφ θάζε άιιε ελέξγεηα ή κέηξν ζε βάξνο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνχκελσλ ή ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, νθείινπλ λα θαινχλ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο, σο πξνο ηα ζρεηηθά δεηήκαηα». 

Ήδε, Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα έρνπλ θάλεη δεθηέο πξνζθπγέο θαηά πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα 

αδήισηε εξγαζία.
29

 

                                                                                                                                                                       
 
29

 Γηνηθ. Πξση. Λάξηζαο (Γ΄ Σκ. –Μνλνκειέο) Απφθαζε 153/4.3.2016 Αθχξσζε πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ .ΔΠ.Δ.        

γηα αδήισην εξγαδφκελν.  
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5.2.  Οη πξννπηηθέο.  

 

5.2.1. Μειέηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ .ΔΠ.Δ. 

 

 ην πιαίζην πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

2007–2013, ην .ΔΠ.Δ. ζπκκεηέρεη σο δηθαηνχρνο ζηελ πινπνίεζε ηεο εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» Πξάμεο, «Αλαβάζκηζε ησλ Μεραληζκψλ Πξνζηαζίαο ησλ 

Δξγαζηαθψλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ ρεηηθψλ Τπεξεζηψλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο κε ηε 

ρξήζε Σ.Π.Δ.». Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξάμεο αλέξρεηαη ζε €5.626.716. 
30

 Ζ παξαπάλσ 

Πξάμε εθηειείηαη κέζσ ηξηψλ ππνέξγσλ: 

-Τπνέξγν 1 : Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο ππάξρνπζαο εθαξκνγήο 

«Καηαγξαθή Νέαο Δπηδφηεζεο Σαθηηθήο Αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη εμππεξέηεζε Δξγαδνκέλσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ απφ ην .ΔΠ.Δ.» 

 -Τπνέξγν 2 : «Αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ) 

–.ΔΠ.Δ.» 

-Τπνέξγν 3 : «χζηεκα Διέγρνπ ησλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ» (βι. ζει. 29).   

  Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 2  «Αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ΟΠ .ΔΠ.Δ.» 

ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί κεραλνγξαθηθά ε ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ.
31

  Σν Ο.Π.., ζχκθσλα κε ηελ ζρεδφλ θαζνιηθή εθηίκεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ 

Δξγαζίαο- ππαιιήισλ ηνπ .ΔΠ.Δ., νη νπνίνη εθπαηδεχηεθαλ ζηε ρξήζε ηνπ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα πνπ ην θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δχζρξεζην 

θαη δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο ειεθηξνληθήο γξαθεηνθξαηίαο, αζχκβαηεο κε ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο 

ηνπ σο κέζνπ απινχζηεπζεο θαη επηηάρπλζεο δηαδηθαζηψλ,  θαη ζπλεπψο κε δπλάκελνπ ζηελ 

παξνχζα ηνπ κνξθή λα απνηειέζεη εξγαιείν αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη δε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ  ηνπ .ΔΠ.Δ. 
32

 

                                                                                                                                                                       
 
30

Απφθαζε ππ’ αξίζκ. 153.796/Φ315-Α2/16/05/2011 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε».  

        31
 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ελ ιφγσ Τπνέξγνπ αλέξρεηαη ζε €3.650.000 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  (ΑΓΑ χκβαζεο 

Έξγνπ : ΒΗΚΛ –Υ0Π) θαη δελ έρεη ζεκεηψζεη θακία αχμεζε ή ππέξβαζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα άιια δχν Τπνέξγα 

ηεο Πξάμεο, ηεο νπνίαο ν αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ μεπέξαζε ην πξναλαθεξζέλ φξην ησλ € 5.626.716. 

 
32

  Σν Τπνπξγείν ηνλίδεη φηη ζπλεθηηκψληαο  ηφζν ηηο πην πάλσ ηεθκεξησκέλεο δηαπηζηψζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ  

Ο.Π., φζν θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη νινθιήξσζή ηνπ, ζα αλαιάβεη ηηο αλαγθαίεο 

πξσηνβνπιίεο θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνχ ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο.  
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  Δλφςεη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ, Σν Έξγν «Απινχζηεπζε ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ 

.ΔΠ.Δ.» θηινδνμεί λα απνηειέζεη κία ζηξαηεγηθή κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε, δεδνκέλνπ φηη 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο.
33

 

  Ζ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ 

απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

θαη εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ .ΔΠ.Δ. πξνο φθεινο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ.  

  Πξφζθαηα εθδφζεθε ε αξηζκ. νηθ. 34331/Γ9.892/ 26.7.2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 

«Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ .ΔΠ.Δ (ΟΠ-ΔΠΔ)». ηε λνκνζεηηθή βάζε ηεο Τ.Α. ηνλίδεηαη «ε 

αλάγθε λα δηακνξθσζεί ζαθέο πιαίζην ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηξίηνπο, ηδίσο εξγνδφηεο, εξγαδνκέλνπο, 

νξγαλψζεηο ηνπο, αξκφδηεο Αξρέο/Τπεξεζίεο θαζψο θαη ινηπνχο ζπλαιιαζζνκέλνπο φπσο ηερληθνί 

αζθαιείαο, ηαηξνί εξγαζίαο, Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ)], νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ .ΔΠ.Δ. (ΟΠ-ΔΠΔ) 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.sepenet.gr. 

 

  Ηδηαίηεξε κλεία νθείιεηαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «Δξγάλε» πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί 

ηελ 1ε Μαξηίνπ 2013 θαη θαηά θνηλή νκνινγία απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζπιινγήο 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη, παξάιιεια, έλαλ θνκβηθφ κεραληζκφ γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν ζχζηεκα «Δξγάλε» δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, γηα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηέινο ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

 

 5.2.2. Ζ ηξέρνπζα δηαβνχιεπζε γηα ηελ νξγαλσηηθή δνκή. 

 

ην πιαίζην ηεο επαλαμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηνπ .ΔΠ.Δ. ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Κ.Τ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ, Oκάδα Δξγαζίαο κε Πξφεδξν ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, ε νπνία σο ζθνπφ 

                                                 
33

 Καη εηδηθφηεξα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ινηπψλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη 

ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

http://www.sepenet.gr/
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έρεη ηελ απνηίκεζε ηεο δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο ζην πεδίν ησλ δνκψλ, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηελ θαηάζεζε αληίζηνηρσλ βειηησηηθψλ θηλήζεσλ. 

Χο θαηλνηφκνο δξάζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο πινπνηείηαη, γηα πξψηε θνξά, έλα 

εγρείξεκα Γηαβνχιεπζεο απεπζχλνληαο θάιεζκα ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο λα ιάβνπλ ελεξγφ κέξνο ζηε δηαδηθαζία απηή ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ζπλδεκηνπξγία κηαο 

λέαο Γηνίθεζεο, ιεηηνπξγηθήο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ρξήζηκεο θαη σθέιηκεο γηα 

ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο, ππάιιεινη ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ 

.ΔΠ.Δ. έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνηππψζνπλ ηηο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο, θαη λα ηηο απνζηείινπλ 

άκεζα ζην ζρεηηθφ ζχλδεζκν. Ζ δηθηπαθή πχιε ηεο δηαβνχιεπζεο ιεηηνπξγεί απφ 23-6-2016 θαη ζα 

είλαη δηαζέζηκε κέρξη 23-9-2016.  

 

 

5.2.3.  Οη πξνηάζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ .ΔΠ.Δ. 

 

ην πιαίζην ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαβνχιεπζεο, θαηαηέζεθαλ απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ 

.ΔΠ.Δ. πξνηάζεηο, αλαθνξηθά κε ην λέν πξφηππν ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο ηνπ δνκήο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ 

ιεηηνπξγηθνχ πξνηχπνπ (βι. Παξάξηεκα, ζει.72). Οη πξνηάζεηο απηέο απνηεινχλ πξντφλ καθξάο 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα θαη αλψηεξσλ θπβεξλεηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ, εκπεηξνγλσκφλσλ, ζηειερψλ ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. θαη ηνπ .ΔΠ.Δ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ .ΔΠ.Δ. πξνηείλεηαη: 

  -Οξζνινγηθή θαηαλνκή Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ παλειιαδηθά,  κε ζηφρν ηελ ηζφξξνπε 

θάιπςε φιεο ηεο επηθξάηεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζα γίλεη αδαπάλσο γηα ην 

Γεκφζην, εθφζνλ ππάξρνπλ θαη έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ .ΔΠ.Δ., απφ δηάθνξνπο ηνπηθνχο θνξείο, 

θαηάιιεινη ρψξνη ζηέγαζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαιχπηνληαη θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ 

Τπεξεζηψλ. 

-Δλνπνίεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, 

κε ηελ εθεμήο ιεηηνπξγία ηνπο σο θνηλέο Γηεπζχλζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηε δηνίθεζή ηνπο  

απφ πκβνχιηα Γηεπζπληψλ (Team Work).  

-χζηαζε γξαθείνπ λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ .Δ.Π.Δ., κε πάξεδξν ηνπ Ν..Κ., εληφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ελ ελεξγεία δηθεγφξν, πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. 

-χζηαζε εμεηδηθεπκέλσλ Σκεκάησλ απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα .ΔΠ.Δ. ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Τπεξεζηψλ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Τπεξεζηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα ηελ άκεζε δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκάησλ ηνπ .ΔΠ.Δ. θαη ηε 

ζηελφηεξε δηαζχλδεζε  ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ .ΔΠ.Δ.  
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-Πξφβιεςε θαη ιεηηνπξγία νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δηδηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ .ΔΠ.Δ., αιιά θαη κεηαμχ ησλ Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

θαη ησλ αξκφδησλ θαηά ηφπνλ Δπηζεσξεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ 

εξγαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ρξήδνπλ ηεο άκεζεο ζηήξημεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.  

 -Θεζκνζέηεζε δηεμαγσγήο ειέγρσλ απφ Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ζε φκνξνπο λνκνχο, 

δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ κεξνιεςίαο θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ ειέγρσλ. 

 -Τπνρξέσζε ηαθηήο ελαιιαγήο ηνπ πξνζσπηθνχ (rotation) ζηηο ζέζεηο ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ .Δ.Π.Δ. γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ψκαηνο. 

 

  Όζνλ αθνξά ηε θηινζνθία ησλ λέσλ πνιηηηθψλ ηνπ .ΔΠ.Δ., ε πξφηαζε ηνπ λπλ Δηδηθνχ 

Γξακκαηέα εκθνξείηαη βαζηθά απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ν  ξφινο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, 

κε ηελ εμέιημε θαη ηελ ηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη πιένλ θαη «παηδαγσγηθφο», θαζψο 

θαιείηαη λα επηηειέζεη θαη θαζήθνληα δηακνξθσηή εξγαζηαθήο ζπλείδεζεο, ψζηε λα δψζεη ειπίδα θαη 

πξννπηηθή ζηνπο αδχλακνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, αιιά θαη ζηνπο θησρνπνηεκέλνπο 

κηθξνχο θαη κηθξνκεζαίνπο εξγνδφηεο, πςψλνληαο έλα αλάρσκα ζηελ απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, κέζα απφ ην δίαπιν ηεο πξφιεςεο, ηεο θνηλσληθήο αξσγήο, ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ζε 

ηειεπηαίν ζηάδην, ηεο θαηαζηνιήο.  

Πξνθεηκέλνπ ν ξφινο απηφο λα επηηεπρζεί, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ 

ζέζεσλ-πξνηάζεσλ: 

-ηνρεπκέλνη πνηνηηθνί θαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

-ηνρεπκέλνη πνηνηηθνί θαη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ .ΔΠ.Δ. δηαπηζηψλεηαη πςειφ πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο θαη άιισλ 

ζνβαξψλ παξαβάζεσλ.  

-Γηεμαγσγή ζπζηεκαηηθψλ ελεκεξσηηθψλ ειέγρσλ, ηδίσο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο  επηρεηξήζεηο, κε 

παξνρή νδεγηψλ, ζπκβνπιψλ, πξνηξνπψλ, παξαηλέζεσλ, ζπζηάζεσλ, ππνδείμεσλ, πξνεηδνπνηήζεσλ 

θαη απαξέγθιηηε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο άκεζσλ επαλειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη              

ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη λα επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  

-Δμνξζνινγηζκφο ησλ πξνζηίκσλ - Δπηβνιή πξνζηίκσλ αλάινγα κε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο,  θαηνρχξσζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

ηνπ εξγνδφηε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηνλ εξγαδφκελν, αληί ηεο 

θαηαβνιήο κέξνπο ηνπ πξνζηίκνπ.  -Παξνρή θηλήηξσλ ζηνλ εξγνδφηε γηα αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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-Δλδπλάκσζε ηεο ζπκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξνιεπηηθή επίιπζε ησλ εξγαζηαθψλ 

δηαθνξψλ θαη ξηδηθή αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ κε θαηνρχξσζε ηεο 

δεζκεπηηθφηεηαο ηεο θξίζεο ηνπ Δπηζεσξεηή, γηα εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο. 

-Γηελέξγεηα ειέγρσλ κε κεηθηά θιηκάθηα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Δπηζεσξεηψλ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, κε ηε ζχκπξαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη 

ηνπ Η.Κ.Α., θαζψο θαη άιισλ θαηά πεξίπησζε ειεγθηηθψλ θνξέσλ. 
34

 

 Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο κείσζεο ησλ πξνζηίκσλ, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

.ΔΠ.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ, επηζεκαίλεη πσο 

είλαη αδήξηηε αλάγθε λα επηθεληξσζνχλ νη πξνζπάζεηεο ζε δξάζεηο φπσο ζπλδπαζηηθέο εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο, λνπζεζίαο, παξαίλεζεο, ζπκβνπιψλ, αιιά θαη ζπζηεκαηηθήο δηεμαγσγήο πνιιαπιψλ 

ειέγρσλ, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί πλεχκα εξγαζηαθήο ζπλείδεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη λα ληψζνπλ νη θαιφπηζηνη θησρνπνηεκέλνη κηθξνί ή 

κηθξνκεζαίνη εξγνδφηεο φηη δελ βξίζθνληαη ππφ εμαθάληζε, ιφγσ ηνπ εμνλησηηθνχ χςνπο ησλ 

πξνζηίκσλ, ηα νπνία δελ έρεη λφεµα λα παξαµέλνπλ, εθφζνλ δελ εηζπξάηηνληαη, αιιά θαη θαζψο 

επηζείεηαη θαη ζέκα λνκηκφηεηαο (βι ζει. 42).  Οη πξνηάζεηο απηέο ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα βξίζθνληαη 

ζε απφιπηε ζχκπλνηα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ  εθπξνζψπνπο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, φπσο 

απηέο εθθξάζηεθαλ ζε επίζεκεο δηαβνπιεχζεηο θαη απνηππψζεθαλ ζε Γηαγλσζηηθή Έθζεζε ηεο ΓΟΔ 

γηα ηελ αδήισηε εξγαζία ζηελ Διιάδα. 
  

  Σν 3
ν
 κλεκφλην πξνβιέπεη φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη επηβνιήο 

πξνζηίκσλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη ζπκθσλίαο κε ηνπο ζεζκνχο θαη ήδε ζε ηερληθφ 

επίπεδν γίλνληαη ζπλαληήζεηο, κε ηελ ειιεληθή πιεπξά λα πξνηείλεη ηε κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ απφ ηα 

10.550 επξψ ζε 3.500 επξψ αλά αλαζθάιηζην εξγαδφκελν. Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξφβιεςε 

γηα ππνρξεσηηθή 12κελε πξφζιεςε ηνπ αηφκνπ πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη απαζρνιείηαη αλαζθάιηζην, 

πξνθεηκέλνπ πεξίπνπ 3.500 επξψ λα δηνρεηεπζνχλ ζην ΗΚΑ σο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη άιια 3.500 

επξψ ζην Γεκφζην σο θφξνη. Μάιηζηα, ζηελ πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο πξνβιέπεηαη φηη ε 

πξφζιεςε ζα γίλεηαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαζψο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζχκβαζεο είλαη πην δχζθνιν λα θαηαγγειζεί γηα αζήκαλην ιφγν. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ν παξαβάηεο - εξγνδφηεο ζα θαηαβάιεη ζπλνιηθά πνζφ αληίζηνηρν κε ην χςνο ηνπ ζεκεξηλνχ 

πξνζηίκνπ, φκσο θαη ν εξγαδφκελνο ζα πξνζιεθζεί θαη ηα πνζά ζα εηζπξαρζνχλ πην εχθνια.  

                                                 
34

 Οη πξνηάζεηο ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα έρνπλ δερζεί  ζθνδξή θξηηηθή, ηδίσο απφ ζπλδηθαιηζηηθνχο ζπιιφγνπο 

ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α., ε νπνία εζηηάδεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε ελνπνίεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, κε ηελ εθεμήο ιεηηνπξγία ηνπο σο θνηλέο Γηεπζχλζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηε 

δηνίθεζή ηνπο  απφ πκβνχιηα Γηεπζπληψλ (Team Work), ηελ ελίζρπζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ - ζπκβνπιεπηηθνχ ξφινπ ηνπ 

.ΔΠ.Δ. θαη ηε κείσζε ησλ επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ.   
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  Παξάιιεια, εμεηάδεηαη αθφκε θαη ην ελδερφκελν θιηκάθσζεο ησλ πξνζηίκσλ αλάινγα κε ηνλ 

παξαβάηε. χκθσλα κε ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ., βαζηθή αξρή ζα είλαη «ίζε κεηαρείξηζε 

γηα φκνηεο πεξηπηψζεηο», φκσο ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο δελ απνθιείνπλ ην ελδερφκελν εάλ 

θάπνηνο δηαπηζησζεί φηη παξαλνκεί γηα πξψηε θνξά, ην πξφζηηκν λα κελ θαηαβάιιεηαη, εθφζνλ 

βεβαίσο ηεξεζεί ε δέζκεπζε γηα ππνρξεσηηθή πξφζιεςε. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ θάπνηνο 

δηαπηζηψλεηαη φηη παξαλνκεί θαη’ επαλάιεςε, ην πξφζηηκν ζα είλαη ζεκαληηθά απμεκέλν. 

 

  

 Μία αθφκα πξφηαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα –εθηφο δηαβνχιεπζεο- ε νπνία έγηλε δεθηή απφ 

ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Δξγαζίαο, αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ λέσλ Δπηζεσξεηψλ 

Δξγαζίαο (αμηνπνηψληαο δπλαηφηεηα ηνπ Ν.3996/2011) απφ ην ΗΝ.ΔΠ./Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πνπ απνηειεί θαη 

ηνλ εζληθφ ζηξαηεγηθφ θνξέα αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε λα είλαη πηζηνπνηεκέλε, ζσζηά νξγαλσκέλε, ρσξίο θφζηνο γηα ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη κε ηε ζπκκεηνρή σο εθπαηδεπηψλ δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ην 

ρψξν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηεο Γηθαηνζχλεο, ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

θαη, βεβαίσο, ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηνπ .ΔΠ.Δ.
35

  

 Ζ πξφηαζε έηπρε ζθνδξήο αληίδξαζεο θαη πνιεκηθήο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, κε θχξην αληεπηρείξεκα φηη ε εθπαίδεπζε ζην 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ζα νδεγήζεη ζηελ απεκπφιεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

θαη φηη κφλνη αξκφδηνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ Δπηζεσξεηψλ είλαη νη παιαηφηεξνη Δπηζεσξεηέο 

ηνπ .ΔΠ.Δ. θαη ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, δηφηη θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή γλψζε θαη εκπεηξία 

ηεο Δπηζεψξεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 εκεηψλεηαη φηη ζην Μεηξψν Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. είλαη εληαγκέλνο ηθαλφο αξηζκφο 

ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ .ΔΠ.Δ. πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο εθπαηδεπηέο γηα ηηο αλάγθεο ελφο ηέηνηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ππάξρεη πξνεγνχκελν θαιήο ζπλεξγαζίαο – θαιψλ πξαθηηθψλ γηα εμεηδηθεπκέλα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κεηαμχ ΗΝ.ΔΠ./Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη .ΔΠ.Δ. 

 

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/dioikitika/2015_Fylladio_Provolis_GR.pdf
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ΤΜΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ  

ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
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Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΩΝ ΔΛΔΚΣΗΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 

ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

6.1.  Σα θχξηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ.  

 

 Απφ ηελ πξνεγεζείζα παξνπζίαζε ησλ σκάησλ Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο ζε φ,ηη αθνξά ην είδνο ησλ ειέγρσλ 

(νηθνλνκηθνί, δηνηθεηηθνί, δεκνζηνλνκηθνί, πξάμεσλ, ζπζηεκάησλ), ην πεδίν ειέγρνπ (ζηελφο - 

επξχηεξνο δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ηνκέαο) θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηνλ έιεγρν.  

 Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη ε πνιπδηάζπαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ απφ δηάθνξα Διεγθηηθά 

ψκαηα.  Ζ αλππαξμία ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο δηελέξγεηαο ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη ε πνιπκνξθία 

ζπγγξαθήο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ απφ ηα ειεγθηηθά ζψκαηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην θάζε Διεγθηηθφ 

ψκα λα αθνινπζεί ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο ζηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη ν θάζε επηζεσξεηήο / 

ειεγθηήο λα δίλεη ην δηθφ ηνπ ζηίγκα ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ζηελ 

παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ (Ραθηληδήο, 2007). 

 Οξηζκέλα επίζεο Διεγθηηθά  ψκαηα αμηνπνηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ειέγρνπ. Σα ζψκαηα εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ΟΠ: απφ ηελ πιήξε 

αλππαξμία έσο ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ ΟΠ γηα ην θνξέα.  

 εκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί επίζεο θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ σκάησλ Διέγρνπ, 

θαζψο ζηελ πξάμε ππάξρνπλ επηθαιχςεηο θαη δελ αμηνπνηείηαη ε εκπεηξία πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ.  

  Σα πεξηζζφηεξα Διεγθηηθά ψκαηα αλαθέξνπλ σο πξφβιεκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ 

ηελ αδπλακία γλψζεο ησλ ειέγρσλ πνπ ηπρφλ δηελεξγνχληαη ή έρνπλ δηελεξγεζεί ζην παξειζφλ ζε έλα 

θνξέα
.
 πξάγκαηη εληνπίδεηαη έιιεηςε ελφο δηαχινπ άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ 

ζσκάησλ ειέγρνπ. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ην θαηλφκελν λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια δπν 

έιεγρνη ζε έλα θνξέα γηα δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ ζπλδπαζηηθά ή λα κε γλσξίδεη 
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ην Διεγθηηθφ ψκα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε πξνεγνχκελε έθζεζε ειέγρνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηνλ 

έιεγρν. Ζ ζχγρπζε απηή εληείλεηαη θαη απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζπρλά δελ απνζαθελίδεη 

ηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ σκάησλ. 

  ηελ πξάμε, ηέινο, αξθεηά Διεγθηηθά ψκαηα εκθαλίδνπλ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο 

πνξείαο ζπκκφξθσζεο ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ – επηρεηξήζεσλ.  Ο ιφγνο απηήο ηεο αλεπάξθεηαο 

είλαη δηπιφο: αξρηθά ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ζα επηθνξηηζηεί κε ηα ζρεηηθά θαζήθνληα. Σν δεχηεξν πξφβιεκα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

έιιεηςε ζαθψλ θαη παγησκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ πξνηάζεσλ.         

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ρσξίο ηελ χπαξμε ζαθψλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ νδεγεί ζηε δηαηχπσζε 

γεληθψλ πξνηάζεσλ ειέγρνπ θαη δπζρεξαίλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε αλαθνξά κε ηνπο 

ζηφρνπο.
36

 

 

      6.2. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ -    

             Πξνηάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε θνηλνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

      

 Ζ επηηπρία ή απνηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη ησλ σκάησλ 

Δπηζεψξεζεο  θξίλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ πνπ ππεξεηνχλ θαη νη νπνίνη είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ, ε δηαζθάιηζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (πγεία, εξγαζία πεξηβάιινλ, θ.α), ε 

ινγνδνζία θαη ε επηκέηξεζε επζπλψλ, ε αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ησλ δεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ.  

      ην πιαίζην επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αλαγθαία θξίλεηαη πξσηίζησο ε χπαξμε πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (internal audit) θαη αμηνιφγεζεο ησλ ίδησλ ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ, κε 

ζχγρξνλεο κεηξήζηκεο κεζφδνπο
37

 θάηη πνπ απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ management. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηo πεξηβάιινλ εληφο ηoπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα Διεγθηηθά ψκαηα 

θαη νη Τπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη αληίζηνηρα κεηαβάιινληαη νη απαηηήζεηο 

ζηηο νπνίεο πξέπεη vα αληαπνθξίλνληαη. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ απηψλ θαη ε ζπρλή αλαζεψξεζε ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ θαη ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ.  

 

                                                 
36

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Λ. Ραθηληδήο ζηελ Δηήζηα Έθζεζε 2011 ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.: «Αιιεινεπηθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ, κε νκνηνκνξθία κεζφδσλ, πξαθηηθψλ, εθζέζεσλ θαη πνξηζκάησλ θαηά ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, 

δηαθνξεηηθή νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ησλ κειψλ ηνπο, θαηλφκελα πεξηραξαθψζεσλ, απηαξέζθεηαο θαη αηνκηθήο ή ππεξεζηαθήο 

πξνβνιήο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ηε κε πιήξε θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηα άιια Σψκαηα θαη Υπεξεζίεο 

Διέγρνπ θαη ηε δπζρέξεηα ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ελψ δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά παξελεξγεηψλ, φπσο βξαδχηεηα 

ησλ Δπηζεσξήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ θαη αλεπάξθεηα ή ανξηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ εθζέζεσλ». 
37

 πσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη επηζεκάλεη ν P. Drucker «φ, ηη δελ κπνξείο λα κεηξήζεηο, δελ κπνξείο λα ην δηνηθήζεηο». 
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  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κε  ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ 

παξαπάλσ πξνηείλνληαη: 

Σππνπνίεζε ειέγρσλ - Δγρεηξίδην Γηελέξγεηαο Διέγρνπ. Πξνηείλεηαη ε θαηάξηηζε ελφο ζπλνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ειέγρνπ γηα φια ηα ψκαηα Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ χπαξμε 

ελφο εγρεηξηδίνπ δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ νκνηφκνξθε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ (απφ άπνςε κεζφδσλ) θαη ζηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ επξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ. Δμάιινπ, ε δηελέξγεηα ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ειέγρνπ πξνζθέξεη 

πνιιαπιά νθέιε ζηε δηαδηθαζία. Ζ χπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ πξνηχπσλ ειέγρνπ δηεπθνιχλεη αξρηθά 

ην έξγν ησλ Δπηζεσξεηψλ, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνηα βήκαηα πξέπεη λα 

νινθιεξσζνχλ γηα ηελ πεξάησζε ελφο πιήξνπο θαη ηεθκεξησκέλνπ ειέγρνπ. Αθφκε, θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δηαζθαιίδεηαη φηη ζπιιέγνληαη απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ είλαη 

επαξθή, ζπλαθή θαη ηθαλά λα ηεθκεξηψζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο έθζεζεο ειέγρνπ. Ζ ηππνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζπκβάιιεη αθφκα ζηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ηφζν απφ ην ίδην ψκα Διέγρνπ, φζν θαη απφ δηαθνξεηηθά ψκαηα. Απαηηείηαη φκσο ηα 

πξφηππα απηά λα είλαη πξνζαξκνζκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα αλά Διεγθηηθφ ψκα θαη αλά 

θαηεγνξία/θνξέα ειέγρνπ.  

 Αληίζηνηρα,  απαηηείηαη θαη κηα αλάινγε ηππνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηα δηάθνξα Διεγθηηθά ψκαηα γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη πιεξφηεηαο. Ζ νκνηνκνξθία ησλ 

εθζέζεσλ ειέγρνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαηά ηε δηεξεχλεζε κηαο ππφζεζεο, κέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ.  

 ηξαηεγηθή θαη Πξφγξακκα Διέγρνπ. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε θαηάξηηζε ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ θαη 

πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ
. 

ε ζηξαηεγηθή ειέγρσλ απνηειεί έλα θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

επηινγήο θνξέσλ θαη ππνζέζεσλ γηα ηαθηηθφ έιεγρν βάζεη ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο επηινγήο 

δείγκαηνο. Βάζεη ηεο ζηξαηεγηθήο ειέγρσλ ζπληάζζεηαη ζηε ζπλέρεηα ε έθζεζε ειέγρνπ (πνπ ζπλήζσο 

είλαη εηήζηα θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο πνπ ζα ειεγρζνχλ). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε κέζνδνο απηή 

δηαζθαιίδεη φηη επηιέγεηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πξνο έιεγρν θαη φηη ζα ειεγρζνχλ νη θνξείο 

κε ηελ πςειφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ/παξαλνκηψλ. Σφζν, ινηπφλ ε ζηξαηεγηθή φζν 

θαη ην εηήζην πξφγξακκα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο Διεγθηηθνχ  

ψκαηνο. 

Κψδηθαο Γενληνινγίαο. ηελ ίδηα ινγηθή θξίλεηαη πνιχ ζεηηθή θαη ε χπαξμε Κψδηθα Γενληνινγίαο 

Διεγθηψλ, πέξαλ ησλ γεληθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ πεξί ερεκχζεηαο. Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ζέηεη 

βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δξάζε ησλ ειεγθηψλ θαη εμεηδηθεχεη θάζε κηα απφ απηέο ηηο 

αξρέο ζε επηκέξνπο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο. 
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Υξήζε Ο.Π.. Αλαγθαία είλαη επίζεο ε  ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ΟΠ), θαζψο θαηά θαλφλα ζην ΟΠ θαηαρσξνχληαη 

κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία θαη πεξηερφκελν εγγξάθνπ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη 

νη ελέξγεηεο ηνπ ειεγθηηθνχ θιηκαθίνπ. Με ηε κέζνδν απηή είλαη πην επρεξήο ε αλαζθφπεζε ηεο 

πνξείαο ηνπ ειέγρνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη δηαζηαχξσζε κε ην έληππν αξρείν. Eπίζεο,  κέζσ εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κεζφδσλ αλάιπζεο θηλδχλνπ (risk analysis),  ψζηε νη 

έιεγρνη λα επηιέγνληαη κε θξηηήξηα θηλδχλνπ παξαβαηηθφηεηαο ησλ ειεγρφκελσλ.  

 Δλαξκφληζε θαη απνζαθήληζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Απαηηείηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα φια ηα 

ειεγθηηθά ζψκαηα λα ζπληαρζεί εθ λένπ ζηε βάζε ελαξκφληζεο ησλ πξνβιέςεσλ θαη δεκηνπξγίαο 

ζπγθξίζηκσλ δνκψλ θαη αξκνδηνηήησλ. Ζ απινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζα ζπκβάιιεη κέρξη 

ελφο ζεκείνπ ζηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ κεηαμχ ησλ ειέγρσλ θαη ζηελ επρεξέζηεξε θαηαλνκή ησλ 

ειέγρσλ. Αθφκε, ζα δηεπθνιχλεη ηφζν ηα ειεγθηηθά ζψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

φζν θαη ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε δξάζε ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηά ηνλ έιεγρν. 

Αμηνθξαηηθή – δηαθαλήο πξφζιεςε Δπηζεσξεηψλ – Γηαξθήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

Οη Δπηζεσξεηέο πξέπεη λα επηιέγνληαη κε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (ηππηθά πξνζφληα, 

πξνυπεξεζία, ζρεηηθνί δηαγσληζκνί) θαη λα εθπαηδεχνληαη ηφζν πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, φζν θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ απφιπηε δηαθάλεηα νθείιεη λα ραξαθηεξίδεη 

νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηελ ηεξαξρηθή εμέιημε ησλ Δπηζεσξεηψλ.  

 

 Πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο ελφο θνηλνχ Διεγθηηθνχ ψκαηνο.  

 

 Έρεη γίλεη ζην παξειζφλ εθηελήο ζπδήηεζε πξνο ζηελ θαηεχζπλζε ζχζηαζεο ελφο εληαίνπ ζψκαηνο 

επηζεσξεηψλ κε επξείεο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα θαηαλέκνληαη ζε ηνκείο ειέγρνπ (π.ρ. ππεξεζίεο πγείαο, 

δηαρεηξηζηηθνί θαη νηθνλνκηθνί έιεγρνη, δεκφζηα έξγα θ.α.) ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ 

ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ., ν νπνίνο θαη εθ ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ δηαζέηεη ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο επί ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ. Σηο αξκνδηφηεηεο απηέο ν Γ.Δ.Γ.Γ. αζθεί κέζσ ηεο ζχγθιεζεο κεληαίσο ηνπ 

πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (.Ο.Δ.Δ.), ην νπνίν έρεη ηε κνξθή ζπλάληεζεο 

κεηαμχ ησλ επηθεθαιήο ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη εμέηαζε 

ζεκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ππνβνιή ζπζηάζεσλ απφ ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ., αλαθνξηθά κε ην ειεγθηηθφ έξγν.     

Γελ ππάξρεη φκσο θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ νχηε 

έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο πην κφληκνο δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ ειεγθηψλ. Σν θελφ απηφ 

κπνξεί λα θαιχςεη ν Γ.Δ.Γ.Γ. αλαιακβάλνληαο πην ελεξγφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζπληνληζκνχ. 

Πξνηείλεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ε αλάιεςε απφ ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ. ηνπ ξφινπ ηνπ επηθεθαιήο πνπ ζα 
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θαηαλέκεη ηνπο εθηάθηνπο ειέγρνπο, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο, ζε Διεγθηηθά ψκαηα θαη ζα 

επηζεσξεί φια ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ πιεξφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

απνθπγή επηθαιχςεσλ θαη δηπιψλ ειέγρσλ.  

  Ζ ίδξπζε ελφο θνηλνχ ειεγθηηθνχ ζψκαηνο ππφ ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ. απνηειεί θαη ηε βαζηθή πξφηαζε 

εξγαζηεξίνπ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

πνπ ππνβιήζεθε θαηά ηελ αληαιιαγή πξνηάζεσλ κεηαμχ ησλ επηθεθαιήο Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη 

θαηαγξάθεηαη ζην (Κνδάξε, Ρνπηδνχλε, Γνπιαδίξεο, Εήζεο 2011, ζει.8.).   

 

 

6.3.  Ζ ζέζε ηνπ .ΔΠ.Δ.  ζην πιαίζην  θνηλνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ. 

 

 Ζ εξγαζία είλαη ε δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ πνπ θηλεί, δίλεη κνξθέο, αμηνπνηεί ηελ 

χιε, κεηαζρεκαηίδεη κε ην πλεχκα θαη ηηο ζσκαηηθέο δπλάκεηο ηνλ θφζκν, παξάγεη αγαζά θαη παξέρεη 

ππεξεζίεο. Δίλαη ε  θηλεηήξηα δχλακε πνπ θάλεη δπλαηή ηελ θνηλσληθή δσή. Με ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζε ζηελ εξγαζία άξρηζε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζχγρξνλνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ
38

 θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ επηθνξηηζκέλσλ κε ηελ επηβνιή ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ. θάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ην εξγαηηθφ δίθαην θαη λα 

απνηππψλεηαη ζηα εζληθά ζπληάγκαηα θαη αξγφηεξα ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.  

  Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα ηεο απνζηνιήο ησλ θνξέσλ θαη  ππεξεζηψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ σο θχξην έξγν ηνπο λα δηακνξθψλνπλ ην εξγαηηθφ δίθαην θαη λα επηκεινχληαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ επί καθξά ζεηξά εηψλ 

επηθεθαιήο ηεο ΓΟΔ,  Francis Blanchard «Ννκνζεζία Δξγαζίαο ρσξίο επηζεψξεζε είλαη κηα άζθεζε 

ζηελ εζηθή, αιιά δελ απνηειεί δέζκεπζε θνηλσληθήο πεηζαξρίαο»
39

. 

 

 Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο έρεη καθξά ηζηνξηθή πνξεία, ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ψκαηνο  Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Σν ηειεπηαίν είλαη ην Διεγθηηθφ ψκα κε ηελ πιένλ 

καθξά ηζηνξία ζηε ρψξα καο. Ζ ηζηνξηθφηεηα απηή ηνπ ψκαηνο,  ν βαζηά θνηλσληθφο ηνπ ραξαθηήξαο 

θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (αξκνδηφηεηεο ελεκέξσζεο, πξφιεςεο, ζπκθηιίσζεο),                 

ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο.  

 

 

                                                 
38

 Πξψηα ζηελ Αγγιία (1802), αξγφηεξα ζηε Γεξκαλία (1839) θαη ζηε Γαιιία (1841). 
39

 «Labour legislation without inspection is an exercise in ethics, but not a binding social discipline» βι. Richthofen Von W.   

(2002), Labour inspection: a guide to the profession, Geneva, International Labour Office, ζ.8. 
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 Δπηπιένλ, ε άξξεθηε ζρέζε ηνπ κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο –πνπ απνηειεί ηε θπζηθή ηνπ 

κήηξα- θαζηζηά αδχλαηε ηελ απφζπαζή ηνπ απφ απηφ θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε θάπνην επξχηεξν ζρήκα 

Διεγθηηθψλ σκάησλ ππφ εληαίν ραξαθηήξα.  Άιισζηε ε επξσπατθή εκπεηξία (βι. Πίλαθα 1) 

θαηαδεηθλχεη φηη νη Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο ππάγνληαη θαηά θαλφλα ζηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία 

Δξγαζίαο.  Χζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ην .ΔΠ.Δ. δελ πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ 

απηνλνκία ηνπ σο ψκα, αιιά παξάιιεια θαη λα επζπγξακκίδεηαη κε θνηλέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ 

νθείινπλ λα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα, ην .ΔΠ.Δ. 

εληαζζφκελν πάληα ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο (ηνπ νπνίνπ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ειέγρεη) 

επηβάιιεηαη λα κεηέρεη ζε έλα θνηλφ Διεγθηηθφ ψκα ππφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο -εθφζνλ απηφ ζπζηαζεί- ή ζε έλαλ θνηλφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ.  

 Πξσηίζησο, φκσο, είλαη αλάγθε ην .ΔΠ.Δ. λα πξνρσξήζεη ζε κηα ιεηηνπξγηθή δνκηθή 

αλαδηάξζξσζε θαη απαξαίηεηα ζε κία πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, 

(επηζεσξεηέο ηδηαίηεξα απμεκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πξνζφλησλ, απζηεξή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

Δπηζεσξεηψλ, ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε), εμπγίαλζε απφ θξνχζκαηα ή ππφλνηεο δηαθζνξάο 

κε ηαθηηθνχο θαη βαζηζκέλνπο ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, αμηνθξαηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο πξντζηακέλσλ. Καη βεβαίσο είλαη αδήξηηε αλάγθε νη πνιηηηθέο πνπ ππεξεηεί ην .ΔΠ.Δ. 

λα αλαθαηεπζπλζνχλ  πξνο κία θηινζνθία πνπ ζα επηηξέςεη ζην ψκα λα πςψζεη θαηαξρήλ έλα 

αλάρσκα ζηελ απνξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κέζα απφ ην δίαπιν ηεο πξφιεςεο, ηεο 

θνηλσληθήο αξσγήο, ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ζε ηειεπηαίν θαη κφλν βαζκφ –εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη 

απαξαίηεην- ηεο θαηαζηνιήο. Οη πξνηάζεηο ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ ζην πιαίζην ηεο 

δηαβνχιεπζεο θξίλνληαη ηθαλέο λα ζπκβάιινπλ πξνο ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ δεηνπκέλσλ. 

 

 Σα  Διεγθηηθά ψκαηα σο ζεκαηνθχιαθεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο, 

νθείινπλ πξσηίζησο ηα ίδηα λα δηέπνληαη  θαηά ηε  ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο απφ αξρέο 

Γεκφζηαο  Πνιηηηθήο θαη φρη Πνιηηηθήο (Γεθιεξήο, 1989). Δπνκέλσο, ε φιε λνκνζεζία θαη δξάζε ηνπο 

ζα πξέπεη απαξέγθιηηα λα επηδεηά απαξαίηεηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ γηα ηελ παξνχζα θαη ηηο 

κειινληηθέο γελεέο θαη φρη ηελ πξφζθαηξε απνδνρή, λα έρεη ραξαθηήξα θαηαξρήλ δηεπηζηεκνληθφ 

(think globally – act locally) θαη αθνινχζσο πξαθηηθφ, λα ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο θαζαξήο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ηερληθήο, παξά εληππσζηαζκνχ, λα ελδηαθέξεηαη λα επηηχρεη ηελ άξηζηε 

ιχζε θαη λα επηκειείηαη  καθξνπξφζεζκσλ δεκνζίσλ ζπκθεξφλησλ, ρσξίο λα πξνζκεηξά ην 

πξφζθαηξν πνιηηηθφ θφζηνο / σθέιεηα.  Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα Διεγθηηθά ψκαηα θαη ηα 

ψκαηα Δπηζεψξεζεο ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο, κπνξνχλ θαη επηβάιιεηαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ  απνηχπσζε θαη άξζξσζε ηδαληθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη ηελ ηειηθή κεηαηξνπή ησλ 

αμηψλ απηψλ ζε ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη εληέιεη ζεζκνχο. 
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Ν.2434/1996, «Μέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 188/Α΄/11-7-1996). 

 

Ν.3762/2009 «Αλαδηνξγάλσζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ξχζκηζε ζεκάησλ 

Οξγαληζκψλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 75/Α΄/15-5-2009). 

 

Ν.3896/2010, «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο – Δλαξκφληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5
εο

 Ηνπιίνπ 2006 θαη άιιεο 

ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 207/Α΄/8.12.2010). 

 

Ν.3899/2010 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» 

(ΦΔΚ 212/Α΄/17.12.2010). 

 

Ν.3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 170/Α΄/2011). 

 

Ν.4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 - 

Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016» (ΦΔΚ 222/Α΄/12.11.2012.). 

 

Ν.4144/2013 «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο» (ΦΔΚ 88/Α΄/18-4-2013). 

 

Β.Γ. 14 επηεκβξίνπ 1912. 

 

Β.Γ. 16/18 Ηνπιίνπ 1920 «Πεξί επεθηάζεσο ηνπ λ. 2112/1920 πεξί θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο 

εξγαζίαο ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ» θαη επί ησλ εξγαηψλ, ηερληηψλ θαη ππεξεηψλ. 

 

Β.Γ. 24.7./21.8.1920 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ λφκσλ πεξί πιεξσκήο ησλ 

εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαηψλ θ.ι.π.» 

 

Ν.Γ. 2954/1954 «Πεξί Οξγάλσζεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο». 

 

Π.Γ. 368/1989 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο» (Α/163). 

 

Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα» 

(Α/247.) 
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Π.Γ. 240/2006 «Πεξί ζεζπίζεσο γεληθνχ πιαηζίνπ ελεκεξψζεσο θαη δηαβνπιεχζεσο ησλ 

εξγαδνκέλσλ», ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/14/ΔΚ ηεο 11.03.2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EEL 80/23.03.2012) (ΦΔΚ 252/Α/16.11.2006) 

 

Π.Γ. 113/2014  «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο» (Α/180). 

 

Π.Ν.Π. «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο», (Φ.Δ.Κ. 256/31.12.2012) 

 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε – Δηδηθή Έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ  «Μέηξα  Πνιηηηθήο   γηα    ηελ    απαζρφιεζε 

θαη   ηελ  επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε», Αζήλα, 11-7-96 

 

ΚΤΑ 4691/1491/23.3.2012 Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

«Καζνξηζκφο ησλ πνζνζηψλ πνπ εηζπξάηηνληαη σο έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φηαλ 

επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3996/2011»  (ΦΔΚ 1106/Β/2012). 

 

Απφθαζε Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο «Ρχζκηζε ζεκάησλ ππνρξεσηηθήο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο ππνςήθησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαη ζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ θαηάξηηζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.)» (ΦΔΚ1179/Β΄/10-4-2012).   

 

Απφθαζε ππ’ αξηζκ. 27397/122/19.8.2013 Τπνπξγνχ Δξγαζίαο «Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα ηηο 

επζέσο απνδεηθλπφκελεο παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηζεσξεηή 

Δξγαζίαο» (ΦΔΚ 2062/Β’/23-8-2013). 

 

Απφθαζε ππ’ αξηζκ. νηθ. 34331/Γ9.8920 Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο «Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) κέζσ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ .ΔΠ.Δ (ΟΠ-ΔΠΔ)» (ΦΔΚ 2458/Β΄/10-8-2016). 

 

Γηνηθ. Πξση. Λάξηζαο (Γ΄Σκ. –Μνλνκειέο) Απφθαζε 153/4.3.2016 Αθχξσζε πξάμεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ .ΔΠ.Δ. γηα αδήισην εξγαδφκελν.  

 

Έξγν «Απινχζηεπζε ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.)» (2015), 

πγρξεκαηνδνηνχκελν απφ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).  

 

 

 

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ – ΔΚΘΔΔΗ 

 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δηήζηεο Δθζέζεηο  

ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ εηψλ 2011, 2012, 2013 

ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Δθζέζεηο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ «ΑΡΣΔΜΗ» γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, 2013-2015 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο (1936), Δθζέζεηο θαη πεπξαγκέλα ψκαηνο Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο επί ηεο  

εθαξκνγήο ησλ εξγαηηθψλ λφκσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ελ Διιάδη θαηά ην 1934, Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, Αζήλα. 
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Yπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (1998), Γηεζλείο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο, Σφκνο Α΄, 

Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα.  

 

        Έγγξαθν ππ’ αξίζκ. 624/7-6-2016 ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. πξνο ηνλ Γελ. Γξακκαηέα  

        ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. 

 

Κνδάξε Α. -Ρνπηδνχλε Ν.- Γνπιαδίξεο Ν.- Εήζεο . (2011), «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο - 

Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο. Έθζεζε Πνιηηηθήο, πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο.», Καηλνηφκν 

Δξγαζηήξη ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αζήλα, 

Ηνχιηνο 2011. 

 

 

Γ. ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

 

Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ)  / www.asep.gr 

 

Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Απνζηνιή ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,  

www.gedd.gr 

 

Γηνηθεηηθφ Δπηκειεηήξην, Τα Διεγθηηθά Σψκαηα ηεο Γηνίθεζεο / www.dee.gr 
 

 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (.Σπ.) / www.synigoros.gr 

 

ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. / www.seedd.gr 

 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ / www.ministryofjustice.gr 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο / www.ypakp.gr 

 

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο / www.yen.gr 

 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ   / www.minfin.gr 

 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  / www.ypeka.gr 

 

Τπνπξγείν Τγείαο / www.moh.gov.gr 

 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ / www.yme.gr 

 

Παζζάο Α. - Σζέθνο Θ. (2007), « Έλα ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο κε επξσπατθή πξννπηηθή» άξζξν 

δηαζέζηκν ζην http://publicpolicies.blogspot.gr/ 

 

Σζέθνο Θ. (2011), «ηνηρεία κηαο πξννδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε» άξζξν δηαζέζηκν 

ζην http://publicpolicies.blogspot.gr/ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   I 

ΠΗΝΑΚΔ  

 

Π Η Ν Α Κ Α   1 

Ζ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΟΚΣΩ (8) ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΥΩΡΔ 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 

 
 

ΥΩΡΑ 

 

 

ΦΟΡΔΑ ΤΠΑΓΩΓΖ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ΓΗΑΡΘΡΩΖ 

 

ΓΑΛΛΗΑ 

 

Γηππνπξγηθφο: 

Τπνπξγεία Δξγαζίαο, Γεσξγίαο θαη 

Μεηαθνξψλ. 

 

Κχξηα αξκνδηφηεηα ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο πνπ επηβιέπεη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο 

ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. 

 

 

 

Σα λνκαξρηαθά γξαθεία νκαδνπνηνχληαη 

ζε 22 πεξηθέξεηεο. 

Ζ δξάζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

επηζεσξήζεσλ ζπληνλίδεηαη απφ ηελ 

ππαγφκελε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Γεληθή Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, ελψ ζπκβνπιεπηηθέο 

αξκνδηφηεηεο έρεη ην Αλψηεξν πκβνχιην 

Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθψλ Κηλδχλσλ 

(ηξηκεξνχο ζχλζεζεο). 

 

ΗΠΑΝΗΑ 

 

 

 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ 

 

52 επαξρηαθά γξαθεία κε πξντζηάκελν 

Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ 

Δπηζεψξεζε Τθππνπξγνχ. 

 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

 

Ίδξπκα γηα ηε Βειηίσζε θαη ηελ 

Δπηζεψξεζε ησλ πλζεθψλ Δξγαζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

 

21 γξαθεία θαη 10 δεπηεξεχνληα γξαθεία 

θαηαλεκεκέλα ζε ηξεηο πεξηθέξεηεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξντζηάκελνη δηνξίδνληαη απφ 

ηελ θεληξηθή ππεξεζία. 

 

ΒΔΛΓΗΟ 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Απαζρφιεζεο 

 

(Ζ Δπηζεψξεζε είλαη αλεμάξηεην 

φξγαλν ζην νπνίν πξνΐζηαηαη  

ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο)  

 

ε θαζεκηά απφ ηηο 12 πεξηθέξεηεο 

ιεηηνπξγεί ζψκα επηζεσξεηψλ, πνπ 

ππάγεηαη ζην Γεληθφ Δπηζεσξεηή. 

πκβνπιεπηηθή αξκνδηφηεηα ζην πιαίζην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο έρεη ην 

πκβνχιην γηα ηελ Αζθάιεηα, ηελ Τγεία 

θαη Βειηίσζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

(ηξηκεξνχο ζχλζεζεο). 

 

ΑΤΣΡΗΑ 

ε Κεληξηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, φπνπ 

πξνΐζηαηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. 

ε θαζέλα απφ ηα 19 γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ιεηηνπξγεί ηνπηθή 

επηζεψξεζε εξγαζίαο, φπνπ πξνΐζηαηαη 

δηεπζπληήο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην 

Γεληθφ Γηεπζπληή. Σα ζέκαηα ησλ 

Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο εμεηάδνληαη απφ 

ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ (ηξηκεξνχο 

ζχλζεζεο), ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή.  
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ΓΑΝΗΑ 

 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

 

(Ζ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζπληζηά 

κία Κεληξηθή Γηεχζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ) 

 

Πεξηθεξεηαθέο επηζεσξήζεηο ζε 14 

πεξηθέξεηεο, φπνπ πξνΐζηαηαη 

Δπηζεσξεηήο Πεξηθέξεηαο, 

ππαγφκελνο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή 

ηεο θεληξηθήο δηεχζπλζεο. 

πκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο έρεη 

 ην πκβνχιην Δξγαζηαθνχ 

Πεξηβάιινληνο (δηκεξνχο ζχλζεζεο). 

 

 

ΑΓΓΛΗΑ 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

 

(Δθηειεζηηθή Τπεξεζία 

 Τγείαο θαη Αζθάιεηαο  

κε επηθεθαιήο Γεληθφ Γηεπζπληή) 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο   

επηθνπξνχκελνο απφ δχν 

αλαπιεξσηέο πξνΐζηαηαη ηεο 

θεληξηθήο θαη ησλ 7 Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηζεσξήζεσλ. 

 πκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο έρεη 

 ε Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ελψ νη 

ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπηθψλ 

αξρψλ νξηνζεηνχληαη θαη 

ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ππφινηπεο 

ππεξεζίεο. 
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Π Η Ν Α Κ Α     2 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΣΗΜΩΝ ΓΗΑ ΑΓΖΛΩΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 
Απφθαζε ππ’ αξηζκ. 27397/122/19-8-2013 Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο  

«Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα ηηο επζέσο απνδεηθλπφκελεο παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο» (ΦΔΚ 997/Β΄/24.4.2013).  

 

 

 
Μηζζφο 

Δπί κήλεο 

εξγαζίαο 

Δπηβαιιφκελν 

πξφζηηκν 

Γηα αδήισην ππάιιειν 

ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ 

 586,08 € 18 10.549,44 € 

Γηα αδήισην ππάιιειν 

ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ 

 510,95 € 18 9.197,10 € 

 

 

   

 
Ζκεξνκίζζην 

Δπί εκέξεο 

εξγαζίαο 

Δπηβαιιφκελν 

πξφζηηκν 

Γηα αδήισην εξγαηνηερλίηε 

ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ 

 26,18 € 403 10.550,54 € 

Γηα αδήισην εξγαηνηερλίηε 

ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ 

 22,83 € 403 9.200,49 € 
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Π Η Ν Α Κ Α     3 

 

 

 

Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) 

σο έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
 

Με ηελ αξηζ. 4691/1491/23.3.2012 (ΦΔΚ 1106/Β/2012) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο «Καζνξηζκφο ησλ πνζνζηψλ πνπ εηζπξάηηνληαη 

σο έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φηαλ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηεο 

πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3996/2011», ηα πνζνζηά πνπ εηζπξάηηνληαη σο 

έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φηαλ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηεο 

πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3996/2011 θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 

 
α) πνζνζηφ χςνπο 40% εηζπξάηηεηαη σο έζνδν ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζηνλ ΚΑΔ 3739 
«Λνηπά πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο επηβαιιφκελεο απφ δηθαζηήξηα θαη δεκφζηεο γεληθά αξρέο». 
 

 
β) πνζνζηφ χςνπο 40% σο έζνδν ζην Κ.Α. Δζφδσλ 3428 «Έζνδα θαηαξγεζέληνο Δηδηθνχ 
Λνγαξηαζκνχ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Αλψηαην πκβνχιην 
Δξγαζίαο» 

3 
θαη 

 

 
γ) πνζνζηφ χςνπο 20% σο έζνδν ζην Κ.Α. Δζφδσλ 3714 «Πνζνζηφ 20% επί ησλ πξνζηίκσλ ησλ 
αξ.24 θαη 26, παξ.3, πεξ. β' ηνπ Ν.3996/11 πνπ επηβάιιεη ην .ΔΠ.Δ. (αξ.14 Ν.3996/11)».
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Π Η Ν Α Κ Α     4 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ 

ΣΟΤ ΤΠΟΡΓΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ  

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
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Π Η Ν Α Κ Α     5 
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Π  Η Ν Α Κ Α   6  

 

ΘΔΔΗ .ΔΠ.Δ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3996/2011 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & 

ΚΛΑΓΟ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

 ΚΑΛΤΜΜΔ

ΝΔ 

ΓΔΜΔΤΜΔΝ

Δ 

ΚΔΝΔ ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΗΣΖΔΩΝ 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ- 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

294 30 13 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 98 4 1 

ΠΔ ΘΔΣΗΚΩΝ 

ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

38 1 0 

ΠΔ ΗΑΣΡΩΝ, ΗΑΣΡΩΝ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΩΝ, 

ΗΑΣΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ 

18 10 0 

ΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1 2 0 

ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-

ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 

17 5 0 

ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 79 3 0 

ΣΔ ΤΓΔΗΑ 31 1 0 

ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ  0 1 0 

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-

ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 

86 15 17 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 14 1 1 

ΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 0 2 0 

ΓΔ ΟΓΖΓΩΝ 28 13 1 

ΤΝΟΛΑ 704 88 33 

 825 

 

Οη ππεξεηνχληεο ζην .ΔΠ.Δ. ζήκεξα αλέξρνληαη ζε 777, νη νπνίνη αλαιχνληαη σο εμήο:  

 67 ζηελ Κ.Τ.  

 430 ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 

 280 ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία  

 

χλνιν ζέζεσλ: 898 (825 ηαθηηθνί + 73 ΗΓΑΥ 
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Π Η Ν Α Κ Α    7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   71 

 

Π Η Ν Α Κ Α    8  

 
ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ζε αληηζηνηρία ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαηά ηνλ έιεγρν θαη νη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο. Πεγή: Ραθηληδήο Λ. (2007), Δγρεηξίδην Διέγρνπ γηα ηα Διεγθηηθά Σψκαηα θαη ηηο 

Υπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ, Γ.Δ.Γ.Γ., ΔΠ. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., Αζήλα.   
 

ΠΗΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΕΟΤΝ 

ΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ / ΠΗΘΑΝΔ ΛΤΔΗ 

Δπηζεηηθφηεηα ειεγρφκελνπ 

 Τπελζχκηζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο πιεπξά ηνπ ειέγρνπ (ππνδείμεηο γηα ηε 

βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο  ή δξαζηεξηφηεηαο) γηα 

αθνπιηζκφ ηπρφλ θαθήο πξνδηάζεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 Δπηβξάβεπζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα αλάπηπμε ζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ειέγρνπ – επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν. 

 Απνθφξηηζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνλ ειεγρφκελν. 

Αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά 

απφ πιεπξάο ειεγρφκελνπ 

 Αλσηεξφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ψξηκε αληηκεηψπηζε. 

 Απνθπγή επίδεημεο ηζρχνο. 

 Σα ζρφιηα δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν. 

 

Γεκηνπξγία / πξφθιεζε 

εθλεπξηζκνχ / δηαπιεθηηζκνχ 

 Φχρξαηκε αληηκεηψπηζε. 

 Ηζρχεη ε ίδηα αληηκεηψπηζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. 

Υιεπαζκφο / εηξσληθά ζρφιηα 

απφ άιινπο ππαιιήινπο ή θαη 

ηνλ ίδην ηνλ ειεγρφκελν 

 Ηζρχεη ε ίδηα αληηκεηψπηζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. 

 Σα ζρφιηα αληηκεησπίδνληαη νπδέηεξα θαη απνθεχγεηαη ε πξνζσπηθή 

αληηπαιφηεηα. 

Ακπληηθή ζηάζε / 

παζεηηθφηεηα / έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο 

 Θεηηθή ζηάζε, αλνηρηή δηάζεζε θαη πξνβνιή ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

ξφινπ ηνπ ειέγρνπ, θαζφζνλ ε ζπκπεξηθνξά απηή εθθξάδεη ηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ ριεπαζκνχ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ε παζεηηθφηεηα 

ππνδεηθλχεη πεξηθξφλεζε ηνπ Δπηζεσξεηή θαη ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

 Δζηίαζε ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη. 

Δθθνβηζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή 

απφ ηνλ ειεγρφκελν 

 πκπεξηθνξά πνπ πξνβάιιεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζπλεξγείνπ ειέγρνπ. 

 Αλαιπηηθή αλαθνξά ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ ζην Γειηίν Διέγρνπ. 

Κνιαθεία / πξφζθιεζε ζε 

παξνρή αληαιιάγκαηνο γηα 

ίδηνλ φθεινο 

 Απφζηαζε απφ νπνηνπζδήπνηε επεξεαζκνχο. 

 Αλάπηπμε απφ ηα κέιε ηνπ ζπλεξγείνπ ειέγρνπ πςειήο απηνγλσζίαο. 

 πκπεξηθνξά πνπ πξνβάιιεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζπλεξγείνπ ειέγρνπ. 

Οηθεηφηεηα 

 Γηαηήξεζε απνζηάζεσλ αζθαιείαο απφ ηνλ ειεγρφκελν. 

 Απνθπγή αλάπηπμεο ππεξβνιηθήο νηθεηφηεηαο. 

 Δπίδεημε επαγγεικαηηζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Κσιπζηεξγία / θαζπζηεξήζεηο 

θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ 

ή ζηελ πξνζθφκηζε ησλ 

ζηνηρείσλ 

 Καιφο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ην έξγνπ. 

 πλέπεηα ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη αθξηβήο ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ρεδηαζκφο εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ (ηδηαίηεξα γηα ειέγρνπο κε κεγαιχηεξν εχξνο). 

 Τπελζχκηζε ησλ ππνιεηπφκελσλ ελεξγεηψλ. 

 Τπελζχκηζε ζηνλ ειεγρφκελν ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε 

πεξίπησζε παξαθψιπζεο ηνπ ειέγρνπ. 

Με πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ 

 Τπελζχκηζε ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ. 

 Τπελζχκηζε ζηνλ ειεγρφκελν ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε 

κε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ. 

Με παξαιαβή δειηίνπ 

ειέγρνπ 

 Απνζηέιιεηαη ζπζηεκέλν θαη επί απνδείμεη κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή 

 Απνζηέιιεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή.  
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   II 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 

      Έγγξαθν ηνπ  Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. κε Α.Π. 624/7-6-2016 πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα  

     ηνπ  ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. , ην νπνίν αλαξηήζεθε ζηε δηθηπαθή πχιε εζσηεξηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. 

 

                                        
EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA 

YΠOYPΓEIO ΔΡΓΑΗΑ, 

 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ &  

 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ            

ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

Tαρ. Γ/λζε:  Γξαγαηζαλίνπ 8    

T.Κ.:              101 10 -  Αζήλα 

Σelefax:         210  3748754 

Tει.:              2131516 500 

E-mail:          gsepe@ypakp.gr 

          Αζήλα, 7 Ηνπλίνπ 2016 

         Α.Π.: 624 

 

ΠΡΟ: 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. 

θνπ Αλδξέα Νεθεινύδε  

 

ηαδίνπ 29, 101 10 - Αζήλα 

   

ΘΔΜΑ: Δπαλαμηνιφγεζε δνκψλ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο – .ΔΠ.Δ. 

         ΥΔΣ.: Σν κε αξηζκ. πξση. 478/6-5-2016 έγγξαθφ ζαο.  

 

ε εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ ζρεηηθνχ, ζαο παξαζέηνπκε πξνηάζεηο, αλαθνξηθά κε ην λέν πξφηππν ιεηηνπξγίαο ηνπ .ΔΠ.Δ., θαζψο θαη 
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο ηνπ δνκήο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ πξνηχπνπ.  

 

              ΒΑΗΚΑ ΖΜΔΗΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ .ΔΠ.Δ.  

Ο ξφινο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, κε ηελ εμέιημε θαη ηελ ηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη πιένλ θαη «παηδαγσγηθφο», 

θαζψο θαιείηαη λα επηηειέζεη θαη θαζήθνληα δηακνξθσηή εξγαζηαθήο ζπλείδεζεο πνπ ζα δψζεη βαζηά αλάζα, ειπίδα θαη πξννπηηθή ζηνπο 

αδχλακνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, αιιά θαη ζηνπο θησρνπνηεκέλνπο κηθξνχο θαη κηθξνκεζαίνπο εξγνδφηεο, πςψλνληαο έλα αλάρσκα 
ζηελ απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κέζα απφ ην δίαπιν ηεο πξφιεςεο, ηεο θνηλσληθήο αξσγήο, ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ζε ηειεπηαίν 

ζηάδην, ηεο θαηαζηνιήο.  

Πξνθεηκέλνπ ν ξφινο απηφο λα επηηεπρζεί, θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ ζέζεσλ-πξνηάζεσλ: 

 ηνρεπκέλνη πνηνηηθνί θαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

 ηνρεπκέλνη πνηνηηθνί θαη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ .ΔΠ.Δ. 
δηαπηζηψλεηαη πςειφ πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο θαη άιισλ ζνβαξψλ παξαβάζεσλ.  

 Γηεμαγσγή ζπζηεκαηηθψλ ελεκεξσηηθψλ ειέγρσλ, ηδίσο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο  επηρεηξήζεηο, κε παξνρή νδεγηψλ, ζπκβνπιψλ, πξνηξνπψλ, 
παξαηλέζεσλ, ζπζηάζεσλ, ππνδείμεσλ, πξνεηδνπνηήζεσλ θαη  απαξέγθιηηε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο άκεζσλ επαλειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη λα επηβάιινληαη       νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  

 Δμνξζνινγηζκφο ησλ πξνζηίκσλ - Δπηβνιή πξνζηίκσλ αλάινγα κε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο 
αδήισηεο εξγαζίαο,  θαηνρχξσζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ εξγνδφηε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηνλ 

εξγαδφκελν, αληί ηεο θαηαβνιήο κέξνπο ηνπ πξνζηίκνπ.  -Παξνρή θηλήηξσλ ζηνλ εξγνδφηε γηα αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξνιεπηηθή επίιπζε ησλ εξγαζηαθψλ δηαθνξψλ θαη ξηδηθή αλαβάζκηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ κε θαηνρχξσζε ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ηεο θξίζεο ηνπ Δπηζεσξεηή, γηα εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο. 

 Γηελέξγεηα ειέγρσλ κε κεηθηά θιηκάθηα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Δπηζεσξεηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, κε ηε 

ζχκπξαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη ηνπ Η.Κ.Α., θαζψο θαη άιισλ θαηά πεξίπησζε ειεγθηηθψλ θνξέσλ.  

 Αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πξνο φινπο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Ο.Π..) ηνπ .ΔΠ.Δ. 

 Θεζκνζέηεζε δηεμαγσγήο ειέγρσλ απφ Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ζε φκνξνπο λνκνχο, δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ κεξνιεςίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ ειέγρσλ. 

 Τπνρξέσζε ηαθηήο ελαιιαγήο ηνπ πξνζσπηθνχ (rotation) ζηηο ζέζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

.Δ.Π.Δ. γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ψκαηνο. 

  

           ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ (Π.Γ. 113/14) 

 Με απνδνηηθή (εθ ηνπ απνηειέζκαηνο) θαηαλνκή, παλειιαδηθά, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ. (λεπξαιγηθέο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο 

π.ρ. βηνκεραληθέο δψλεο, ηνπξηζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ Τπεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ, πξνβιήκαηα πξφζβαζεο 
Δπηζεσξεηψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, κεγάιε απφζηαζε ηφπνπ κεηαμχ ηφπνπ δηακνλήο ππαιιήισλ θαη Τπεξεζηψλ φπνπ ππεξεηνχλ).  

 Γηάζπαζε ηεο εληαίαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ .ΔΠ.Δ., αιιά  θαη  ηεο ελφηεηαο ησλ Δπηζεσξεηψλ, ιφγσ ηεο δηάθξηζεο (δηνηθεηηθήο 

θαη ρσξνηαμηθήο) ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ .ΔΠ.Δ. ζε Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία. 

 Αδπλακία ηεο -εθ ησλ πξαγκάησλ- αλαγθαίαο ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο λνκηθήο ζπλδξνκήο ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

.ΔΠ.Δ.  
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 Πνιπδηάζπαζε εζσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ 

.ΔΠ.Δ., κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζην ειεγθηηθφ έξγν θπξίσο ηνπ .ΔΠ.Δ. (π.ρ. κεηαθηλήζεηο Δπηζεσξεηψλ γηα έθηαθηνπο 

ειέγρνπο).  

 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ  ΝΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ .ΔΠ.Δ. 

 Οξζνινγηθή θαηαλνκή Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ παλειιαδηθά,  κε ζηφρν ηελ ηζφξξνπε θάιπςε φιεο ηεο επηθξάηεηαο  

 Δλνπνίεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, κε ηελ εθεμήο ιεηηνπξγία ηνπο σο θνηλέο 
Γηεπζχλζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηε δηνίθεζή ηνπο  απφ πκβνχιηα Γηεπζπληψλ (Team Work).  

 χζηαζε γξαθείνπ λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ .Δ.Π.Δ., κε πάξεδξν ηνπ Ν..Κ., εληφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη (καρφκελν) ελ ελεξγεία 
δηθεγφξν, πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. 

 χζηαζε εμεηδηθεπκέλσλ Σκεκάησλ απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα .ΔΠ.Δ. ζηηο Γηεπζχλζεηο Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Τπεξεζηψλ 

θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Τπεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα ηελ άκεζε δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκάησλ ηνπ 
.ΔΠ.Δ. θαη ηε ζηελφηεξε δηαζχλδεζε  ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ .ΔΠ.Δ.  

 Πξφβιεςε θαη ιεηηνπξγία νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ .ΔΠ.Δ., 
αιιά θαη κεηαμχ ησλ Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ αξκφδησλ θαηά ηφπνλ Δπηζεσξεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ 

εξγαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ρξήδνπλ ηεο άκεζεο ζηήξημεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.  

 
Ζ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ πξνηάζεσλ ζα νινθιεξσζεί θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ 

δνκψλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.Α. θαη ηνπ .ΔΠ.Δ.  
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