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Αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων 
με βάση τα στοιχεία Παρακολούθησης της Εργοδοτικής Συμπεριφοράς 

από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Εξωγενείς παράγοντες επηρεασμού των δεδομένων

⚫ Tοπικότητα

➢ Πατρινό Καρναβάλι

➢ Άλλες τοπικές γιορτές ή εκδηλώσεις

⚫ Eποχικότητα

➢ Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας (9 – 11/3)

➢ Τριήμερο 25ης Μαρτίου (23 – 25/3) 

➢ Μ. Εβδομάδα & Πάσχα (28/4) 

➢ Έναρξη Τουριστικής Περιόδου

⚫ Υποχρεωτικότητα συμμόρφωσης σε νέο νόμο

➢ Νέος κατώτατος μισθός και ωρομίσθιο (αρ. 103, Ν.4172/2013 (Α’ 67))
(προθεσμία 8/3/2019) 

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Οι 4 προσεγγίσεις έναντι της Ομάδας Ελέγχου και της 
υπόλοιπης Ελλάδας

Μεταβολή στις μετρήσεις στο 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με:

⚫ Πλήρη Απασχόληση

⚫ Μερική Απασχόληση

⚫ Εκ περιτροπής Απασχόληση

⚫ Ώρες απασχόλησης 
εβδομαδιαίως

Σύγκριση μεταξύ:

⚫ Μ.Ο. των 4 ΤΕΕΣ

⚫ Ομάδας Ελέγχου

⚫ Υπόλοιπης Ελλάδας

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Πλήρης Απασχόληση

Μεταβολή στην Πλήρη Απασχόληση από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Μέσος όρος μεταβολής των δύο ΣΤΑΚΟΔ (56 & 96) ανά προσέγγιση:

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Gentle – Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Fierce – Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Announced – Επιστολή 
Ενημέρωσης για επικείμενο 
Έλεγχο

⚫ UN: Unannounced – Έλεγχος 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Πλήρης Απασχόληση

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Επιστολή 
Ενημέρωσης για 
επικείμενο Έλεγχο

⚫ UN: Έλεγχος χωρίς 
προηγούμενη 
ενημέρωση

Μεταβολή στην Πλήρη Απασχόληση από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 56 & 96) και ανά προσέγγιση:

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Πλήρης Απασχόληση
Διακύμανση στην Πλήρη Απασχόληση στην ΕΣΤΙΑΣΗ (ΣΤΑΚΟΔ 56)

GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Πλήρης Απασχόληση
Διακύμανση στην Πλήρη Απασχόληση στην ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (96)

GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Μερική Απασχόληση

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Gentle – Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Fierce – Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Announced – Επιστολή 
Ενημέρωσης για επικείμενο 
Έλεγχο

⚫ UN: Unannounced – Έλεγχος 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

Μεταβολή στην Μερική Απασχόληση από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Μέσος όρος μεταβολής των δύο ΣΤΑΚΟΔ (56 & 96) ανά προσέγγιση:

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Μερική Απασχόληση

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Επιστολή 
Ενημέρωσης για 
επικείμενο Έλεγχο

⚫ UN: Έλεγχος χωρίς 
προηγούμενη 
ενημέρωση

Μεταβολή στην Μερική Απασχόληση από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 56 & 96) και ανά προσέγγιση:

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”



10

Σύγκριση Προσεγγίσεων – Μερική Απασχόληση
Διακύμανση στην Μερική Απασχόληση στην ΕΣΤΙΑΣΗ (ΣΤΑΚΟΔ 56)

GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Μερική Απασχόληση
Διακύμανση στην Μερική Απασχόληση στην ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (96)

GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εκ Περιτροπής Απασχόληση

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Gentle – Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Fierce – Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Announced – Επιστολή 
Ενημέρωσης για επικείμενο 
Έλεγχο

⚫ UN: Unannounced – Έλεγχος 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

Μεταβολή στην Εκ Περιτροπής Απασχόληση
από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Μέσος όρος μεταβολής των δύο ΣΤΑΚΟΔ (56 & 96) ανά προσέγγιση:

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εκ Περιτροπής Απασχόληση

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Επιστολή 
Ενημέρωσης για 
επικείμενο Έλεγχο

⚫ UN: Έλεγχος χωρίς 
προηγούμενη 
ενημέρωση

Μεταβολή στην Εκ Περιτροπής Απασχόληση
από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 56 & 96) και ανά προσέγγιση:

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εκ Περιτροπής Απασχόληση
Διακύμανση στην Εκ Περιτροπής Απασχόληση στην ΕΣΤΙΑΣΗ ( 56)

GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εκ Περιτροπής Απασχόληση
Διακύμανση στην Εκ Περιτροπής Απασχόληση στην

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (96)
GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εβδομαδιαίες Ώρες

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Gentle – Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Fierce – Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Announced – Επιστολή 
Ενημέρωσης για επικείμενο 
Έλεγχο

⚫ UN: Unannounced – Έλεγχος 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

Μεταβολή στις Εβδομαδιαίες Ώρες Απασχόλησης
από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Μέσος όρος μεταβολής των δύο ΣΤΑΚΟΔ (56 & 96) ανά προσέγγιση:

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εβδομαδιαίες Ώρες

Προσεγγίσεις

⚫ GN: Ευγενική Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ FI: Αυστηρή Επιστολή 
Προειδοποίησης

⚫ AN: Επιστολή 
Ενημέρωσης για 
επικείμενο Έλεγχο

⚫ UN: Έλεγχος χωρίς 
προηγούμενη 
ενημέρωση

Μεταβολή στις Εβδομαδιαίες Ώρες Απασχόλησης
από 11/2/2019 έως 3/6/2019

Ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 56 & 96) και ανά προσέγγιση:

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εβδομαδιαίες Ώρες
Διακύμανση στις Εβδομαδιαίες Ώρες Απασχόλησης στην ΕΣΤΙΑΣΗ (56)

GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Σύγκριση Προσεγγίσεων – Εβδομαδιαίες Ώρες
Διακύμανση στις Εβδομαδιαίες Ώρες Απασχόλησης στην

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (96)
GN: Ευγενική Επιστολή Προειδοποίησης                  FI: Αυστηρή Επιστολή Προειδοποίησης
AN: Επιστολή Ενημέρωσης για επικείμενο Έλεγχο  UN: Έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
CG: Ομάδα Ελέγχου AG: Υπόλοιπη Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Συνολική Αξιολόγηση των Προσεγγίσεων

Ευγενική επιστολή προειδοποίησης προς τους εργοδότες (GN)
⚫ Εφαρμόστηκε από το ΤΕΕΣ Αχαΐας στο ΣΤΑΚΟΔ 56 και το ΤΕΕΣ Μαγνησίας στο ΣΤΑΚΟΔ 96

⚫ Φάνηκαν να επηρεάστηκαν από εξωγενείς παράγοντες σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους

Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών (ΣΤΑΚΟΔ 96) διαπιστώθηκαν:

⚫ Μία γενική αύξηση κατά 30% στην πλήρη απασχόληση

⚫ Μία αύξηση κατά 12% στις ώρες απασχόλησης

⚫ Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες μεταβολές στις ελαστικές μορφές απασχόλησης

ΑΡΑ μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι υπήρξε μία θετική επίδραση στον κλάδο 96 στην πλήρη
απασχόληση

Στον κλάδο της εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ 56) διαπιστώθηκαν:

⚫ Υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες και απότομες μεταβολές πιθανόν λόγω εξωγενών παραγόντων

⚫ Δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην απασχόληση, καθώς:

➢ Η πλήρη απασχόληση καταλήγει με μία μείωση της τάξεως του 12,3%,

➢ Η μερική απασχόληση με σχεδόν μηδενική μεταβολή, ενώ

➢ Η εκ περιτροπής απασχόληση με μία αύξηση 13,25%

➢ Οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης με σχεδόν μηδενική μεταβολή

ΑΡΑ δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη επίδραση στον κλάδο 56 στην πλήρη απασχόληση

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Συνολική Αξιολόγηση των Προσεγγίσεων
Αυστηρή επιστολή προειδοποίησης προς τους εργοδότες (FΙ)
⚫ Εφαρμόστηκε από:

➢ το ΤΕΕΣ Γλυφάδας – Δάφνης στο ΣΤΑΚΟΔ 56 και

➢ το ΤΕΕΣ Νοτίου Τομέα στο ΣΤΑΚΟΔ 96

⚫ Δεν φάνηκαν να επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από εξωγενείς παράγοντες σε
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους

⚫ Δεν φάνηκε να είχε θετικό αντίκτυπο στην πλήρη απασχόληση σε κανέναν από τους
δύο κλάδους (ΣΤΑΚΟΔ 56 & 96)

⚫ Υπήρξε όμως σημαντική μεταβολή στις ελαστικές μορφές απασχόλησης με μία
αύξηση 21,5% και στους δύο κλάδους

⚫ Υπήρξε και παράλληλη αύξηση στις ώρες απασχόλησης κατά 9% στον κλάδο της
εστίασης

ΑΡΑ η προσέγγιση αυτή επηρέασε θετικά σε σημαντικό βαθμό τις ελαστικές μορφές
απασχόλησης, χωρίς να μειώνονται ιδιαιτέρως τα επίπεδα της πλήρους
απασχόλησης και στους δύο κλάδους

ΑΡΑ ενδέχεται η προσέγγιση αυτή να μεταμόρφωσε την αδήλωτη εργασία σε
υποδηλωμένη, θεωρία που αξίζει να ελεγχθεί με επιτόπιους ελέγχους σε
μεταγενέστερο χρόνο.

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Συνολική Αξιολόγηση των Προσεγγίσεων
Επιστολή ενημέρωσης των εργοδοτών για επικείμενο έλεγχο (AΝ)
⚫ Εφαρμόστηκε από:

➢ το ΤΕΕΣ Νοτίου Τομέα Πειραιά στο ΣΤΑΚΟΔ 56 και
➢ το ΤΕΕΣ Γλυφάδας – Δάφνης στο ΣΤΑΚΟΔ 96

⚫ Δεν φάνηκαν να επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από εξωγενείς παράγοντες σε συγκεκριμένες
χρονικές περιόδους

Στον κλάδο της εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ 56) διαπιστώθηκε:

⚫ Μία σημαντική και άμεση αύξηση στην πλήρη απασχόληση φτάνοντας και στο 30% περίπου

⚫ Σχεδόν μηδενικές μεταβολές στη μερική απασχόληση το πρώτο χρονικό διάστημα

⚫ Συνεχόμενη μειούμενη τάση στη εκ περιτροπής απασχόληση η οποία έφτασε στο -6,7%

⚫ Συνεχόμενης αυξανόμενης τάσης στις ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως, έφτασαν στο 9,3%

ΑΡΑ συμπεραίνεται ότι επέφερε έναν σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην πλήρη απασχόληση

Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών (ΣΤΑΚΟΔ 96) διαπιστώθηκε:

⚫ Σχεδόν μηδενικές μεταβολές στην πλήρη απασχόληση

⚫ Ίδια τάση να εμφανίζεται και στις ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως

⚫ Συνεχώς μειούμενη τάση στις ελαστικές μορφές απασχόλησης

ΑΡΑ δεν φάνηκε ιδιαίτερη μεταβολή/ συμμόρφωση στη συμπεριφορά των εργοδοτών

ΙΣΩΣ ΕΠΕΙΔΗ πρόκειται για μία περιοχή με πολίτες μεσαίας ή/και υψηλής οικονομικής
επιφάνειας και άρα ίσως με πιο μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου παροχής
υπηρεσιών με πιθανόν πιο σταθερή και δηλωμένη απασχόληση.

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Συνολική Αξιολόγηση των Προσεγγίσεων
Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, χωρίς σχετική ενημέρωση εργοδοτών
⚫ Εφαρμόστηκε από το ΤΕΕΣ Μαγνησίας στο ΣΤΑΚΟΔ 56 και από το ΤΕΕΣ Αχαΐας στο ΣΤΑΚΟΔ 96

⚫ Ενδέχεται να επηρεάστηκαν κατά κάποιο βαθμό από τον εξωγενή παράγοντα του τουρισμού

Στον κλάδο της εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ 56) διαπιστώθηκε:

⚫ Ιδιαιτέρως υψηλή αύξηση στην πλήρη απασχόληση αγγίζοντας το 70% περίπου

⚫ Παράλληλη αύξηση και στις ελαστικές μορφές απασχόλησης καταλήγοντας στο 75%

⚫ Συνεχώς αυξανόμενη τάση και στις ώρες απασχόλησης με τελικό ποσοστό 35,7%

ΑΡΑ είναι εμφανής ο ιδιαίτερα θετικός αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης στον κλάδο

Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών (ΣΤΑΚΟΔ 96) διαπιστώθηκε:

⚫ Η πλήρης απασχόληση συνεχώς αυξανόμενη με τελικό ποσοστό 22,5%

⚫ Η μερική απασχόληση είχε επίσης συνεχώς θετικό πρόσημο και

⚫ Οι ώρες απασχόλησης παρουσιάζονται συνεχώς αυξανόμενες καταλήγοντας σε 10,5%.

⚫ Μία ξεκάθαρα μειούμενη τάση στην εκ περιτροπής απασχόληση με τελικό ποσοστό -19,2%

ΑΡΑ συμπεραίνεται ότι η προσέγγιση είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο στον κλάδο με αύξηση
της απασχόλησης ή μετατροπή της εκ περιτροπής σε πλήρη απασχόληση.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ, η προσέγγιση αυτή είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της απασχόλησης
συμπεραίνοντας τελικά ότι η στόχευση επιτόπιων ελέγχων σε συγκεκριμένο κλάδο και για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορεί να επιφέρει υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης των
εργοδοτών.

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”



24

Αποτελεσματικότητα του Εργαλείου Ανάλυσης Ρίσκου
με βάση τα στοιχεία των ελέγχων και προστίμων από το υποσύστημα της 

Διοικητικής Πληροφόρησης του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Εξωγενείς παράγοντες επηρεασμού των δεδομένων ελέγχων

Στις συμμετέχουσες Περιφερειακές Υπηρεσίες:

⚫ Το 2ο στάδιο επιλογής των επιχειρήσεων (από 400 σε 200) που υλοποιήθηκε από
τους επιθεωρητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών με βάση δικά τους κριτήρια
(τοπικότητα, εμπειρία, κτλ): ενδέχεται η τελική λίστα των επιχειρήσεων να μην
περιείχε όλες αυτές με την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας, αλλά μέρος
αυτών.

⚫ Το μεγάλο δείγμα των στοχευμένων ελέγχων (200) που σε κάποιες περιπτώσεις να
κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχουσών επιχειρήσεων στην περιοχή και στον
κλάδο, με αποτέλεσμα να χάνεται ο χαρακτήρας της “στόχευσης”.

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα του Εργαλείου Ανάλυσης Ρίσκου
με βάση τα στοιχεία των ελέγχων και προστίμων από το υποσύστημα της 

Διοικητικής Πληροφόρησης του ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Εξωγενείς παράγοντες επηρεασμού των δεδομένων ελέγχων

Στην Ομάδα Ελέγχου και σε όλα τα υπόλοιπα ΤΕΕΣ:

Εκτός από τους τυχαίους ελέγχους, στα δεδομένα της Ομάδας Ελέγχου και των
υπολοίπων ΤΕΕΣ εμπεριέχονται επίσης έλεγχοι βασισμένοι σε άλλου τύπου
στόχευσης, οι οποίοι συνήθως οδηγούν σε πρόστιμα, όπως:

⚫ Οι καταγγελίες από τη γραμμή καταγγελιών του 15512 ή μέσω της διαδικτυακής
πύλης του ΣΕΠΕ

⚫ Οι έλεγχοι που συνήθως γίνονται σε επιχειρήσεις στην περιοχή γύρω από τις
καταγγελθείσες επιχειρήσεις. Συνήθως οι επιχειρήσεις που παραβατούν, το κάνουν
με την ανοχή των γειτονικών επιχειρήσεων που επίσης παραβατούν.

⚫ Μέσω ενημέρωσης των επιθεωρητών από κάποιο φίλο/ γνωστό/ συγγενή/ γείτονα
για την παραβατικότητα μιας επιχείρησης, ή παρατηρητικότητας των ίδιων στην
περιοχή.

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα του Εργαλείου Ανάλυσης Ρίσκου

Σύγκριση αποτελεσμάτων ελέγχων στον κλάδο της εστίασης (56)

Συμπεριλαμβάνοντα
ς όλους τους 
παράγοντες 
επηρεασμού στην 
Ομάδα Ελέγχου και 
στην Υπόλοιπη 
Ελλάδα (ΤΕΕΣ)

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα του Εργαλείου Ανάλυσης Ρίσκου
Σύγκριση αποτελεσμάτων ελέγχων στον κλάδο της εστίασης (56)
Αφαιρώντας τα αντίστοιχα ποσοστά των καταγγελιών

Θεωρώντας ότι το 
ποσοστό 
καταγγελιών ανά 
έλεγχο οδηγεί στο 
ίδιο ποσοστό 
προστίμων ανά 
έλεγχο με βάση τις 
καταγγελίες 
(το οποίο στην 
πραγματικότητα 
είναι αρκετά 
μεγαλύτερο)

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα του Εργαλείου Ανάλυσης Ρίσκου
Σύγκριση αποτελεσμάτων ελέγχων στον κλάδο της
παροχής Υπηρεσιών (ΣΤΑΚΟΔ 96)

Συμπεριλαμβάνοντα
ς όλους τους 
παράγοντες 
επηρεασμού στην 
Ομάδα Ελέγχου και 
στην Υπόλοιπη 
Ελλάδα (ΤΕΕΣ)

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα του Εργαλείου Ανάλυσης Ρίσκου
Σύγκριση αποτελεσμάτων ελέγχων στον κλάδο της
Παροχής Υπηρεσιών (ΣΤΑΚΟΔ 96)
Αφαιρώντας τα αντίστοιχα ποσοστά των καταγγελιών

Θεωρώντας ότι το 
ποσοστό 
καταγγελιών ανά 
έλεγχο οδηγεί στο 
ίδιο ποσοστό 
προστίμων ανά 
έλεγχο με βάση τις 
καταγγελίες 
(το οποίο στην 
πραγματικότητα 
είναι αρκετά 
μεγαλύτερο)

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα της χρήσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Κατά το 2ο στάδιο επιλογής των επιχειρήσεων:

Από τα στοιχεία των τεσσάρων Περιφερειακών Υπηρεσιών, προέκυψε ότι πάνω από το
90% των επιχειρήσεων επιλέχθηκαν μέσω έρευνας των στοιχείων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ,
συνδυαστικά ωστόσο και με στοιχεία τοπικότητας.

Τα κύρια κριτήρια αναφορικά με την έρευνα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ήταν:

⚫ Το μεγάλο ποσοστό μερικής απασχόλησης

⚫ Οι πολλές και συχνές αλλαγές ωραρίου των εργαζομένων

⚫ Ο αριθμός των εργαζομένων

⚫ Η απασχόληση αλλοδαπών τρίτων χωρών

Τα κύρια κριτήρια με βάση την τοπικότητα ήταν:

⚫ Εμπειρία και γνώση των παραβατικών επιχειρήσεων από προηγούμενους ελέγχους,

⚫ Τοποθεσία και περιοχή της επιχείρησης (κεντρικό σημείο ή όχι),

⚫ Φαινομενικός τζίρος και κίνηση της επιχείρησης

Ο στόχος της αύξησης της χρήσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σε αυτό το στάδιο επιτεύχθηκε!

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα της χρήσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Κατά την προετοιμασία του ελέγχου:

⚫ Δεν δύναται να αξιολογηθεί ποσοτικά (νούμερα & ποσοστά) η αποτελεσματικότητα
των διενεργηθέντων ελέγχων, σε σχέση με την έρευνα των επιθεωρητών
συγκεκριμένων στοιχείων/ δεδομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

⚫ Από την ανατροφοδότηση που είχαμε από τους ίδιους τους επιθεωρητές, σχεδόν
όλοι προέβησαν σε αρχική διερεύνηση και προγραμματισμό της μέρας και ώρας του
ελέγχου με βάση τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτης και
υποδηλωμένης εργασίας.

⚫ Αυτό βέβαια συνετέλεσε και σε κουραστικούς ελέγχους, καθώς έπρεπε να
επισκεφθούν τις επιχειρήσεις σε δύσκολες ώρες και μέρες και να μεταβούν σε
μακρινές περιοχές αρκετές φορές.

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Αποτελεσματικότητα της χρήσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο (εφαρμογή inspections):

⚫ Oι επιθεωρητές ενθαρρύνθηκαν και εκπαιδεύτηκαν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή
inspections, με σκοπό την εξοικείωσή τους με το εργαλείο αυτό αλλά και την
υψηλότερη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία των ελέγχων τους.

⚫ Από τα στοιχεία πρόσβασης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προέκυψε ότι από τους 29
συμμετέχοντες επιθεωρητές στο Σχέδιο Δράσης, οι 17 χρησιμοποίησαν την
εφαρμογή inspections κατά τους επιτόπιους ελέγχους τους, ενώ οι 5 συνδέθηκαν
στην εφαρμογή κατά την εκπαίδευση αλλά τελικά δεν το χρησιμοποίησαν.

⚫ Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ένα ποσοστό χρήσης της εφαρμογής στο πλαίσιο
υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της τάξεως του 58,62%.

⚫ Με δεδομένο ότι, από το σύνολο των 1548 χρηστών - επιθεωρητών ΕΕΣ και ΕΑΥΕ και
ελεγκτών του ΕΦΚΑ που έχουν πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και στην εφαρμογή
inspections, 111 χρήστες έχουν κάνει χρήση της από την έναρξη λειτουργία της, τότε
προκύπτει ένα ποσοστό γενικής χρήσης της εφαρμογής της τάξεως του 7,17%.

⚫ Συγκρίνοντας τα δύο ανωτέρω ποσοστά χρήσης της εφαρμογής inspections του Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ, προκύπτει ότι ο στόχος αύξησης της χρήσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ επιτεύχθηκε
σε πολύ υψηλό βαθμό.

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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⚫ Το ΣΕΠΕ αναζητά διαρκώς τρόπους για να κάνει τη δράση του περισσότερο
αποτελεσματική

⚫ Το ΣΕΠΕ θέτει νέους προσανατολισμούς με την χρήση και εφαρμογή των
Πληροφοριακών Συστημάτων, των εξειδικευμένων εργαλείων και δεδομένων που
αυτά διαθέτουν

⚫ Κατευθυντήριες γραμμές: η στόχευση των ελέγχων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων
δεδομένων για την προετοιμασία των ελέγχων, και η παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων τους

⚫ Περαιτέρω αξιοποίηση του “προληπτικού” μέσου των προειδοποιητικών επιστολών,
ως καινοφανή και χαμηλού κόστους πρακτική για την ελληνική δημόσια διοίκηση

⚫ Περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα - ουσιαστική εμπλοκή των
Επιθεωρητών

↓
⚫ Παρέμβαση του ΣΕΠΕ στην παραβατικότητα

⚫ Αλλαγή της εργοδοτικής συμπεριφοράς (γνωρίζοντας ότι συγκεκριμένες
συμπεριφορές που υποκρύπτουν παραβατικότητα, είναι ορατές)

Οδικός Χάρτης για την αξιοποίηση των εργαλείων ανάλυσης 
κινδύνου για την καταπολέμηση της παραβατικότητας 

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Τελικός στόχος είναι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης
που να συνδυάζει:

⚫ Τη χρήση των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου

⚫ Την προετοιμασία ελέγχων

⚫ Την παρακολούθηση της εργοδοτικής συμπεριφοράς

⚫ Την ενεργή διατήρηση της διαδικασίας διαρκούς ανατροφοδότησης της μέσα από τη
δράση του ΣΕΠΕ και την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας

Οδικός Χάρτης για την αξιοποίηση των εργαλείων ανάλυσης 
κινδύνου για την καταπολέμηση της παραβατικότητας 

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ 
“Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης Κινδύνου και προειδοποιητικών επιστολών 

για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης/ Υποδηλωμένης Εργασίας”
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Χρήση εργαλείων για τον προγραμματισμό των ελέγχων:

⚫ Εφαρμογή της πρακτικής “στόχευση ελέγχων”

➢ Ενδεικτικά:10% του προγραμματισμού για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 να
αποτελείται από στοχευμένους ελέγχους

⚫ Καθιέρωση διαδικασίας προγραμματισμού στοχευμένων ελέγχων σε δύο φάσεις:

➢ 1η φάση: σε κεντρικό επίπεδο, επιλογή κλάδου και γεωγραφικής περιοχής, χρήση
συγκεκριμένων κανόνων ανάλυσης κινδύνου, παραγωγή λίστας επιχειρήσεων

➢ 2η φάση: αποστολή λίστας σε κατά τόπους ΤΕΕΣ και τελική επιλογή εργοδοτών για
έλεγχο από τους επιθεωρητές βάσει της στοιχείων του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και της
γνώσης/ εμπειρίας των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς

⚫ Διαρκής αξιολόγηση/ βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων, πρόσθεση νέων και
τυχόν διαφοροποίηση, όπου απαιτείται, στον συνδυασμό αυτών

⚫ Κατάρτιση του προγραμματισμού, της υλοποίησης και του απολογισμού της δράσης
σε κύκλο 3-4 μηνών

⚫ Απώτερος στόχος το ποσοστό των στοχευμένων ελέγχων στο σύνολο της
στοχοθεσίας να φτάσει το 50%

Οδικός Χάρτης για την αξιοποίηση των εργαλείων ανάλυσης 
κινδύνου για την καταπολέμηση της παραβατικότητας 
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Προετοιμασία ελέγχων και παρακολούθηση επιχειρήσεων με τη χρήση
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

⚫ Χρήση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την προετοιμασία ελέγχων πριν από κάθε
προγραμματισμένο έλεγχο

⚫ Καθιέρωση μηχανισμού παρακολούθησης της συμπεριφοράς των παραβατικών
επιχειρήσεων μέσω συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε
εβδομαδιαία βάση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

➢ Ενδεικτικά, επιλογή ενός ποσοστού των παραβατικών επιχειρήσεων (πχ 10%)
του οποίου η συμπεριφορά να παρακολουθείται για ένα 6μηνο μετά τη
διενέργεια του ελέγχου

⚫ Συστηματοποίηση των επανελέγχων μέσα από την ένταξη τους στη στοχοθεσία, με
τη θέσπιση ποσοστού επανελέγχων επί του προγραμματισμού δράσης και τη
θέσπιση συστήματος κριτηρίων για την επιλογή συγκεκριμένων επιχειρήσεων

➢ Ενδεικτικά, παραβατικές επιχειρήσεις που η συμπεριφορά τους δεν
μεταβάλλεται μετά τον έλεγχο, ή επιχειρήσεις που βρέθηκαν με αδήλωτη
εργασία, θα πρέπει να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στον προγραμματισμό
των επανελέγχων σε εύλογο χρονικό διάστημα
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Χρήση επιστολών προειδοποίησης:
⚫ Ως πρωτοπόρος, στη σφαίρα της πρόληψης, δράση, απαιτείται στόχευση τόσο στη

γεωγραφική περιοχή και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, όσο και στην
μορφή της παραβατικότητας που θέλουμε να καταπολεμήσουμε!

⚫ Περαιτέρω προσωποποίηση της προσέγγισης:

➢ Επιλέγοντας συγκεκριμένα προφίλ επιχειρήσεων (π.χ. επιχειρήσεις με υψηλά
ποσοστά μερικής απασχόλησης), και

➢ Γνωστοποιώντας στους εργοδότες τον λόγο επιλογής τους

⚫ Κρίνεται σκόπιμο, η επιλογή να γίνεται σε γεωγραφική περιοχή και κλάδο με υψηλή
συχνότητα συγκεκριμένων ζητημάτων παραβατικότητας

⚫ Αποστολή “Αυστηρής” και ονομαστικής/ προσωποποιημένης επιστολής με συνοδεία
διενέργειας ελέγχου σε μέρος των επιχειρήσεων/ παραληπτών των επιστολών

⚫ Σταδιακή αποτίμηση και αξιολόγηση της δράσης με σκοπό την τελική μορφή της

Η έννοια της προειδοποίησης συνδέεται με την θεωρητική προσέγγισης της ώθησης
που σκοπό έχει να μεταβάλλει την συμπεριφορά των αποδεκτών των επιστολών
προειδοποίησης και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με πρακτικές ελέγχου
κατόπιν προαναγγελίας του τόπου και του χρόνου!
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