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Σο .ΕΠ.Ε δίπλα ςτουσ εργαηόμενουσ - Νζοι εντατικοί ζλεγχοι για υγεία & αςφάλεια και 

τθ νομιμότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ 

Επανεκκίνθςθ των ςυςτθματικϊν ελζγχων ςτθν αγορά εργαςίασ ςε όλα τα αςτικά και τα 

θμιαςτικά κζντρα αποφάςιςαν ςιμερα από κοινοφ ο Υπουργόσ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων κ. Γιάννθσ Βροφτςθσ και οι Επικεωρθτζσ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Στθν ςυνάντθςθ πιραν μζροσ ο Γενικόσ Προϊςτάμενοσ του ΣΕΠΕ Χαράλαμποσ Βοφρτςθσ, ο 

Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ Ελζγχου Υγείασ & Αςφάλειασ Ιωάννθσ 

Κεραμάρθσ, θ Προϊςτάμενθ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ Ελζγχου Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν Σχζςεων Ζωι Σόγκα και θ Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Επικεωρθτϊν 

Εργαςίασ Νίκθ Θεάκου.  

Με τθν ςταδιακι επαναλειτουργία των επιχειριςεων και τθν επιςτροφι τθσ αγοράσ 

εργαςίασ ςτθν κανονικότθτα, θ πλιρθσ νομιμότθτα αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα για τθν 

πολιτικι θγεςία του Υπουργείου. Οι εντατικοί ζλεγχοι οι οποίοι κα πραγματοποιθκοφν 

κάτω από τθν ομπρζλα του ςχεδίου Άρτεμισ, κα ζχουν δφο άξονεσ: 1. Σθν πλιρθ εφαρμογι 

των πρωτοκόλλων υγείασ και αςφάλειασ ςτουσ εργαςιακοφσ χώρουσ και 2.  Σθν πάταξθ 

τθσ αδιλωτθσ  εργαςίασ και κάκε είδουσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ ςτισ επιχειριςεισ 

που είτε τελοφν ςε αναςτολι ςυμβάςεων εργαςίασ είτε ζχουν επιςτρζψει ςε πλιρθ 

λειτουργία.  

Ο κ. Βροφτςθσ ζδωςε εντολι προσ τουσ Επικεωρθτζσ να διεξαχκοφν παντοφ οργανωμζνοι 

ζλεγχοι και ξεκακάριςε ότι θ κρίςθ τθσ πανδθμίασ δεν αποτελεί άλλοκι για παραβατικζσ 

ςυμπεριφορζσ ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και για καταςτρατιγιςθ των δικαιωμάτων των 

εργαηομζνων. 

Θυμίηουμε ότι κακ’ όλθ τθσ διάρκεια τθσ υγειονομικισ κρίςθσ το Σ.ΕΠ.Ε διενζργθςε χιλιάδεσ 

ελζγχουσ ςε όλθ τθν επικράτεια για τθν πρόλθψθ τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτουσ εργαςιακοφσ 

χϊρουσ, για τον ζλεγχο νόμιμθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων μζςα ςτθν πανδθμία αλλά 

και για τθ νομιμότθτα των εργαςιακϊν ςχζςεων εργαηομζνων-εργοδοτϊν μζςα από το 

κακεςτϊσ των αναςτολϊν των ςυμβάςεων εργαςίασ τουσ.  



Συγκεκριμζνα, από 15-3-2020 μζχρι 5-5-2020  πραγματοποιικθκαν 3.221 ζλεγχοι για υγεία 

και αςφάλεια, 1.720 ζλεγχοι για νόμιμθ λειτουργία επιχειριςεων όπου είχαμε 1 παράβαςθ 

παράνομθσ λειτουργίασ, 692 ζλεγχοι για τθ νομιμότθτα των εργαςιακϊν ςχζςεων όπου 

είχαμε 67 παραβάςεισ αναςτολϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και 409 ελζγχουσ για αδιλωτθ 

εργαςία όπου είχαμε 16 παραβάςεισ. Σε όλεσ τισ παραπάνω παραβάςεισ επιβλικθκαν και 

τα αντίςτοιχα εκ του νόμου πρόςτιμα.  

 

 


