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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ.: 210 7233221-2; 210 7233216; φαξ: 210 7233217; 

e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

 

«∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και συνθήκες εργασίας 

στο Bλαίσιο των εργολαβικών αναθέσεων1» 

 

 

Ι. Εισαγωγικές Bαρατηρήσεις  

 

Η ολοένα αυξανόµενη εµφάνιση ευέλικτων µορφών εργασίας έχει ήδη 

α�ασχολήσει την ΕΕ∆Α στο �λαίσιο των αρµοδιοτήτων της2. Βασικό και 

συνδετικό χαρακτηριστικό της ευελιξίας σε βάρος των εργαζοµένων 

συνιστούν η µη διασφάλιση δίκαιων, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών 

εργασίας και η καθιέρωση �ρακτικών, δοµικό στοιχείο των ο�οίων είναι η 

συστηµατική �αραβίαση εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων.  

Η α�οτρό�αια �ράξη της δολοφονικής ε�ίθεσης εναντίον της 

αλλοδα�ής συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα, εργαζόµενης σε 

εργολαβικό συνεργείο καθαρισµού, �ροκάλεσε την οργή της κοινής γνώµης 

και έστρεψε τα φώτα της δηµοσιότητας στο έλλειµµα �ροστασίας των 

εργασιακών δικαιωµάτων στις εργολαβικές αναθέσεις. Οι συνδικαλιστικοί 

φορείς είχαν ήδη �ροβεί σε σχετικές ενέργειες, �ολλοί δε α�ό τους 

συµβαλλόµενους µε εργολάβους δεν ήταν σε θέση να διαγνώσουν τις 

                                                 
1 Η εν λόγω εισήγηση υιοθετήθηκε οµοφώνως α�ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην α�ό 

9.7.2009 συνεδρίασή της. Εισηγήτριες: κα Έ. Βαρχαλαµά, Μέλος της ΕΕ∆Α, Εκ�ρόσω�ος 

της ΓΣΕΕ και κα Τ. Σταυρινάκη, Ε�ιστηµονική Συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α. Σηµειώνεται, 

ε�ίσης, ότι το εν λόγω ζήτηµα �ροτάθηκε �ρος συζήτηση και α�ό το Συνήγορο του Πολίτη, ο 

ο�οίος κατέθεσε το υ�’ αριθµ. 1057/7.4.2009 έγγραφο θέσεών του �ρος τις αρµόδιες κρατικές 

Υ�ηρεσίες στο αρµόδιο Β΄ Τµήµα της ΕΕ∆Α, στο �λαίσιο του ο�οίου εξετέθησαν οι α�όψεις 

του ΣτΠ ε�ί του θέµατος α�ό τις κ.κ. Σ. Αµοριανού και Π. Κοντογεωργο�ούλου, ειδικές 

ε�ιστήµονες του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας.   
2 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις για την �ρακτική της ενοικίασης των εργαζοµένων», Ετήσια 

Έκθεση 2002, σελ. 161-166. 
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�αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, εξαιτίας της α�ρόσω�ης σχέσης 

εργασίας �ου συχνά δηµιουργείται µεταξύ εργαζοµένων και αναθέτοντος.  

Η ΕΕ∆Α, στο �λαίσιο της αρµοδιότητάς της να εξετάζει ζητήµατα 

�αραβιάσεων των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων (άρθρο 1 �αρ. 6 α) Ν. 

2667/1998) διαµόρφωσε �ροτάσεις ενίσχυσης του νοµοθετικού και του 

θεσµικού �λαισίου για το σεβασµό και την �ροστασία των δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων στην �ράξη στο �λαίσιο των εργολαβικών αναθέσεων.  

 

ΙΙ. Εννοιολογικές διευκρινίσεις  

 

Οι εργολαβίες εργασιών α�οτελούν µία α�ό τις διαδεδοµένες �λέον 

µορφές µη τυ�ικής και ευέλικτης α�ασχόλησης εργατικού δυναµικού 

χαµηλού κόστους, µε την ο�οία α�οδιαρθρώνονται οι εργασιακές σχέσεις, 

εσφαλµένα δε �ροβάλλονται και ως λύση για την αύξηση της α�ασχόλησης.  

Η ευρεία χρήση των εργολαβικών αναθέσεων για την �αροχή 

εργασιών αναδεικνύει όχι µόνο την α�ροθυµία �ρόσληψης εργατικού 

δυναµικού α�ό τον �ραγµατικό εργοδότη (∆ηµόσιο ή ιδιώτη), αλλά και το 

γεγονός ότι στην �ράξη λειτουργούν ως µηχανισµοί �αράκαµψης των 

νοµίµων α�οδοχών και όρων εργασίας, ιδιαίτερα εις βάρος εργαζοµένων 

χαµηλής ειδίκευσης ή ανειδίκευτων, �ου υ�όκεινται, µε τον φόβο της 

ανεργίας, εύκολα σε εκµετάλλευση. Αφορούν στην ανάθεση α�ό νοµικά 

�ρόσω�α τόσο δηµοσίου, όσο και ιδιωτικού δικαίου, σε εργολάβο �ου 

χρησιµο�οιεί δικό του �ροσω�ικό της εκτέλεσης ορισµένων εργασιών. Οι 

εργολαβικές αναθέσεις λειτουργούν στο �λαίσιο του «outsourcing», δηλαδή 

της ανάθεσης µέρους των εργασιών ή/και των υ�ηρεσιών του αναθέτοντος 

φυσικού ή νοµικού �ροσώ�ου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιας 

ε�ιχείρησης/οργανισµού (λ.χ. νοσοκοµεία, Πανε�ιστήµια, Υ�ουργεία, ΟΤΑ, 

∆ΕΚΟ, ε�ιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα κλ�.).  
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Οι µορφές αυτής της δραστηριότητας είναι �οικίλες και αρκετές 

φορές ταυτίζονται µε τον δανεισµό εργαζοµένων3. Οι δραστηριότητες αυτές 

συνήθως είναι: 

α) Η ανάθεση ορισµένων υ�ηρεσιών σε εργολάβο �ου χρησιµο�οιεί δικό του 

�ροσω�ικό (�.χ. καθαρισµός ή φύλαξη των γραφείων ή των χώρων του 

αναθέτοντος, η εκτέλεση των εργασιών λογιστηρίου κ.ά.). Το �ροσω�ικό 

αυτό εκτελεί τις εντολές του εργολάβου χωρίς άµεση ε�ο�τεία του 

αναθέτοντος το έργο. 

β) Άλλη �ερί�τωση εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών �ου βρίσκονται 

σε στενό σύνδεσµο µε την �αραγωγική λειτουργία ή µε το έργο �ου εκτελεί 

η ε�ιχείρηση �ου δέχεται τις υ�ηρεσίες (�.χ. ανάληψη της συντήρησης ενός 

εργοστασίου ή της εκτέλεσης ενός µέρους του τεχνικού έργου κ.ά.). Στην 

�ερί�τωση αυτή η ε�ιχείρηση �ου δέχεται τις υ�ηρεσίες ασκεί �ερισσότερη 

ή λιγότερη ε�ο�τεία στο �ροσω�ικό του εργολάβου.  

γ) Τρίτη συναφής �ερί�τωση είναι των υ�εργολάβων �ου αναλαµβάνουν α�ό 

τον εργολάβο την εκτέλεση τµηµάτων ενός έργου. 

 Οι �ιο �άνω �ερι�τώσεις έχουν µεν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και 

µεγάλες διαφορές. Νοµικά α�οτελούν συνηθέστερα κλασικές εργολαβίες ή 

υ�εργολαβίες, ενώ µερικές φορές α�οτελούν είδη δανεισµού κατ’ 

ε�ιχείρηση.  

Εξάλλου, αναφέρεται και ο εξαναγκασµός εργαζοµένων να συστήσουν  

οι ίδιοι (ή �ρόσω�α της εµ�ιστοσύνης τους) �ροσω�ικές εταιρίες για να 

α�ασχολούνται ως εργολάβοι µετά την αναστολή ή τη λύση των συµβάσεών 

τους, συµφωνία η ο�οία έχει τελικά ως συνέ�εια την κατάργηση των 

δικαιωµάτων στην α�οζηµίωση του Ν. 2112/1920 και του Β.∆. της 

16.7.1920, αφού στην ουσία η λύση της σύµβασης (αλλά και η αναστολή σε 

τελική ανάλυση) α�οτελούν �αραίτηση α�ό το δικαίωµα της α�οζηµίωσης 

για να εξασφαλίσει ο εργαζόµενος α�ασχόληση στο µέλλον. Ωστόσο, κατά 

την ά�οψη �ου ε�ικρατεί, και �αρά την �ραγµατική – κοινωνική διάσταση 

του θέµατος αυτού, οι συµφωνίες αυτές θεωρούνται νόµιµες  κατά την αρχή 

                                                 
3 Βλ. σχετικά την α�όφαση της ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις για την �ρακτική της ενοικίασης 

των εργαζοµένων», ό�. �. 
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της ελευθερίας των συµβάσεων (ΑΚ 361). Η ανάγκη �ου έχει ο µισθωτός να 

εξασφαλίσει την ε�ιβίωσή του, συνήθως δεν θεωρείται αρκετή για να 

ανατρέψει αυτού του είδους της συµφωνίες. 

 

ΙΙΙ. Παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 

  

Στην �ρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ-

Α∆Ε∆Υ σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του καθαρισµού 

καταγράφονται ενδεικτικά οι συνηθέστερες �αραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας4. Οι δια�ιστώσεις αυτές, ό�ως εξάλλου αναφέρεται στην έρευνα, 

δεν �εριορίζονται στον κλάδο του καθαρισµού, καθώς η γενεσιουργός 

συνθήκη  των φαινοµένων αυτών είναι η α�ουσία σαφούς διασφάλισης των 

εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε αυτού του 

τύ�ου τις τριµερείς εργασιακές σχέσεις �ου ενισχύει τον ε�ισφαλή 

χαρακτήρα της εργασίας αυτής, ιδιαίτερα σε �εριόδους αυξηµένης ανεργίας.  

Παραβάσεις γενικευµένες και συστηµατικές καταγράφονται στην 

έρευνα του ΙΝΕ σε ε�ί�εδο τόσο ατοµικών όσο και συλλογικών εργασιακών 

δικαιωµάτων. Στη δια�ίστωση αυτή συνηγορεί η εγκύκλιος 

30440/08.05.2006 «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρίες ασφάλειας 

SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας» �ου εξέδωσε το Υ�ουργείο 

Α�ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε αφορµή έγγραφη καταγγελία 

συνδικαλιστικής οργάνωσης. Στην εγκύκλιο, το Υ�ουργείο Α�ασχόλησης 

�ροτρέ�ει να συµ�εριλαµβάνεται στις συµβάσεις �ου συνά�τουν οι 

υ�ηρεσίες του ∆ηµοσίου µε εταιρίες ασφάλειας (security) και µε τα 

συνεργεία καθαριότητας «ως βασικός όρος η υ�οχρέωση της αναδόχου 

εταιρίας για την α�αρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, δηλαδή των νοµίµων α�οδοχών, οι ο�οίες σε καµία �ερί�τωση 

δεν µ�ορεί να είναι κατώτερες των �ροβλε�οµένων α�ό την οικεία (κλαδική) 

ΣΣΕ, τήρηση νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και 

                                                 
4  Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, «Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του καθαρισµού – 

Α�οτελέσµατα εµ�ειρικής έρευνας», Αθήνα, Ιανουάριος 2009, 53 σελ., διαθέσιµη στην 

ιστοσελίδα < http://www.inegsee.gr/> . 
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ασφάλειας των εργαζοµένων κλ�.» Η εγκύκλιος καταλήγει διευκρινίζοντας 

την υ�οχρέωση καταγγελίας της σύµβασης µε την ανάδοχο εταιρία σε 

�ερί�τωση δια�ίστωσης �αράβασης του βασικού αυτού όρου. Σηµειώνεται 

ότι α�ό τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα  στοιχεία, καµία σύµβαση εργολαβίας δεν 

έχει α�οτελέσει αντικείµενο καταγγελίας εξαιτίας της ως άνω �αράβασης, 

κυρίως σε ό,τι αφορά τις σχετικές αναθέσεις του δηµόσιου τοµέα.   

Η συχνότητα των �αραβάσεων βασικών διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας και η αναγνώριση της ε�ισφαλούς θέσης των εργαζοµένων στις 

εταιρίες ασφάλειας (security), στα συνεργεία καθαρισµού, στο λιανικό 

εµ�όριο και στις διανοµές, ανέδειξε την ανάγκη εντατικο�οίησης των 

�ρολη�τικών ελέγχων του Σ.ΕΠ.Ε.5. Στην �ράξη, σύµφωνα µε την 

�ροαναφερθείσα έρευνα του ΙΝΕ, λόγω των ε�ιχειρησιακών ελλείψεων του 

Σ.ΕΠ.Ε., έρευνες �ραγµατο�οιούνται µόνο κατό�ιν καταγγελιών και 

διοικητικές κυρώσεις ε�ιβάλλονται µόνο για µεµονωµένες καταγγελθείσες 

�αραβάσεις και όχι για όσες �αραβάσεις δια�ιστώνονται6. Εξάλλου, ό�ως 

αναγνωρίζει το Σ.ΕΠ.Ε. στην Έκθεση �ε�ραγµένων για το έτος 2007, 

σ�ανίζουν οι καταγγελίες α�ό τους ίδιους τους εργαζόµενους σε αυτές τις 

εταιρίες εξαιτίας της ε�ισφαλούς θέσης τους7.  Περαιτέρω, ο Συνήγορος του 

Πολίτη τονίζει ότι η α�οτελεσµατικότητα των ελέγχων �λήττεται λόγω της 

ανε�αρκούς συνεργασίας – σε θεσµικό ε�ί�εδο και στην �ράξη – των 

ελεγκτικών φορέων µεταξύ τους και µε τις αναθέτουσες αρχές, στις 

�ερι�τώσεις αναθέσεων α�ό δηµόσιους φορείς8.   

Οι συχνότερες �αραβάσεις αφορούν σε κρίσιµες �τυχές του 

δικαιώµατος στην εργασία. Σε ε�ί�εδο ατοµικών εργασιακών σχέσεων, 

ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:  

α) Μη καταβολή των νόµιµων α�οδοχών κατά �αράβαση των οικείων ΣΣΕ. 

Συνηθέστατα, οι καταβαλλόµενες α�οδοχές υ�ολεί�ονται των αντίστοιχων 

�ροσαυξήσεων για την �ροϋ�ηρεσία, την εξειδίκευση, την οικογενειακή 

κατάσταση, τις υ�ερωρίες, την εργασία κατά τη διάρκεια εορτών, Κυριακών 

                                                 
5 Έκθεση �ε�ραγµένων Σ.ΕΠ.Ε., 2007, σελ. 47-48.  
6 Ό�. �. υ�οσηµείωση 4, σελ. 17-18. 
7 Ό�. �. υ�οσηµείωση 5, σελ. 48.  
8 Έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη (ΑΠ 1057/7.4.2009), σελ. 3.  
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και αργιών, µε α�οτέλεσµα να µη λαµβάνουν οι εργαζόµενοι τη νόµιµη 

αµοιβή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες �ερι�τώσεις, εργολαβικές 

εταιρίες, �ροσ�αθώντας να µειώσουν την �ροσφορά τους, κατέθεσαν 

�ροϋ�ολογισµούς σε φανερή αναντιστοιχία µε το σύνολο των νόµιµων 

αµοιβών και της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων τους. Σε συνέχεια 

σχετικής καταγγελίας α�ό συνδικαλιστικό όργανο, το Υ�ουργείο 

Α�ασχόλησης εξέδωσε συµ�ληρωµατική εγκύκλιο στην �ροαναφερθείσα 

30440/8.5.2006, στην ο�οία ε�ισηµαίνεται ότι οι συµβάσεις του δηµοσίου µε 

εταιρείες ασφάλειας (security) και συνεργεία καθαριότητας �ρέ�ει να 

καλύ�τουν το �ραγµατικό κόστος των νόµιµων α�οδοχών των εργαζοµένων, 

ό�ως αυτές ορίζονται α�ό τις οικείες ΣΣΕ ή ∆ιαιτητικές Α�οφάσεις (∆Α).  

 

β) Μονοµερής µεταβολή βασικών  όρων εργασίας σε βάρος των εργαζοµένων, 

ό�ως ο τό�ος �αροχής της εργασίας, το ωράριο και το σύνολο των ωρών της 

εργασίας ηµερησίως ή εβδοµαδιαίως, άλλοτε χωρίς �ροηγούµενη συµφωνία, 

άλλοτε µε εκβιαστική εξασφάλιση της εκ των υστέρων α�οδοχής τους. Αξίζει 

να σηµειωθεί η καταγγελία των συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά µε τη 

µεθόδευση �ου χρησιµο�οιείται και α�ό τις εργολαβικές εταιρίες για τη 

µονοµερή ε�ιβολή της µεταβολής των όρων εργασίας των εργαζοµένων µέσω 

της καταστρατήγησης του Π.∆. 156/19949 για τη γνωστο�οίηση των όρων 

�ου διέ�ουν την εργασιακή τους σύµβαση. Οι ρητές διατάξεις του ως άνω 

Π.∆. ε�ιβάλλουν στον εργοδότη την υ�οχρέωση να ενηµερώνει γρα�τά τον 

εργαζόµενο για τα ουσιώδη στοιχεία της εργασιακής του σχέσης �ου 

αφορούν, κατ’ ελάχιστο, τους όρους και τις συνθήκες �αροχής της εργασίας 

του10, �ου έχει συµφωνηθεί εξαρχής να �αράσχει. Υ�ό το �ρόσχηµα της 

ενηµέρωσης για τους όρους εργασίας και συνήθως αρκετούς µήνες µετά την 

έναρξη της α�ασχόλησής τους, οι εργαζόµενοι καλούνται, υ�ό την α�ειλή 

της α�όλυσης, να υ�ογράψουν δήθεν ενηµερωτικά έγγραφα του Π.∆. 

156/1994. Τα έγγραφα αυτά όµως α�οτελούν στην ουσία τρο�ο�οιητικές των 

                                                 
9 Με το Π.∆. 156/1994 ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 91/533/ΕΟΚ 

«σχετικά µε την υ�οχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει τον εργαζόµενο για τους όρους 

�ου διέ�ουν τη σύµβαση ή τη σχέση εργασίας» (OJ L 288/32/18-10-1991). 
10 Ιδ. ειδικότερα άρθρο 2 Π.∆. 156/1994. 
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όρων εργασίας τους  συµβάσεις εργασίας, δεδοµένου ότι στο τέλος του 

έγγραφου οι εργαζόµενοι καλούνται να υ�ογράψουν όχι ως «�αραλαβόντες 

τη γνωστο�οίηση», αλλά ως αντισυµβαλλόµενο µέρος, �ροφανώς στη νέα 

κεκαλυµµένη ατοµική σύµβαση εργασίας. Με αυτόν τον τρό�ο 

υφαρ�άσσεται η συναίνεση των εργαζοµένων σε όρους διαφορετικούς και 

�ροφανώς ε�αχθέστερους α�ό τους �ροβλε�όµενους στην αρχική τους 

ατοµική σύµβαση εργασίας, την εργατική νοµοθεσία και τις ισχύουσες ΣΣΕ, 

χωρίς βέβαια να µ�ορούν να διατυ�ώσουν σαφείς και συγκεκριµένες 

αντιρρήσεις ή ε�ιφυλάξεις. 

 

γ) Παράβαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ειδικότερα 

αναφορικά µε την �ραγµατική �αροχή υ�ηρεσιών α�ό ιατρούς εργασίας και 

τεχνικούς ασφαλείας, την τήρηση ατοµικού ιατρικού φακέλου για κάθε 

εργαζόµενο και ατοµικών βιβλιαρίων υγείας, την υ�οχρέωση γρα�τής 

εκτίµησης ε�αγγελµατικού κινδύνου, την ύ�αρξη σαφών οδηγιών για τη 

χρήση χηµικών και άλλων ε�ικίνδυνων χηµικών ουσιών, τα µέσα ατοµικής 

�ροστασίας, καθώς και την υ�οχρέωση εκ�αίδευσης και ενηµέρωσης των 

εργαζοµένων σχετικά µε τους κινδύνους �ου διατρέχουν κατά την εργασία 

τους. Τα �αρα�άνω δυστυχώς ε�αληθεύονται α�ό την αύξηση των θυµάτων 

εργατικών ατυχηµάτων �ου α�ασχολούνται σε εργολαβικές εταιρίες.  

 

δ) Έξαρση των διακρίσεων, ιδιαίτερα των �ολλα�λών, εις βάρος των 

εργαζοµένων. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι �αραβιάσεις �ου υφίστανται οι 

αλλοδα�οί εργαζόµενοι εις βάρος των εργασιακών τους δικαιωµάτων, καθώς 

είναι �ερισσότερο ευάλωτοι και ανασφαλείς, κατάσταση �ου ε�ιτείνεται α�ό 

την ελλι�ή γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναφορικά µε τους όρους 

εργασίας �ου καλούνται να υ�ογράψουν. Η σύνδεση της ανανέωσης της 

άδειας διαµονής µε την �ροϋ�όθεση ελάχιστου αριθµού ηµεροµισθίων 

εντείνει την αδυναµία αντίδρασης των αλλοδα�ών σε �αραβάσεις των 

δικαιωµάτων τους α�ό τον εργοδότη.  

Εξίσου σηµειώνεται η εκµετάλλευση της αδυναµίας των αλλοδα�ών 

εργαζοµένων να διεκδικήσουν τα νόµιµα δικαιώµατά τους α�ό τις 
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µεθοδεύσεις εργολαβικών και υ�εργολαβικών εταιριών, �ροκειµένου να 

α�οφύγουν την εφαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για τη νόµιµη 

α�ασχόληση υ�ηκόων εργασίας τρίτων χωρών. Πρόσφατο �αράδειγµα 

α�οτελεί η α�ασχόληση Λευκορώσων εργατών α�ό υ�εργολάβο λευκορωσική 

εταιρία στην κατασκευή εγκαταστάσεων µεγάλης �ετρελαϊκής ελληνικής 

εταιρίας στη Θεσσαλονίκη µε βάση τη δήθεν εφαρµογή του άρθρου 19 του Ν. 

3386/2005, του ο�οίου όµως οι �ροϋ�οθέσεις �ροφανώς δεν �ληρούνται, µε 

α�οτέλεσµα οι εργαζόµενοι να εργάζονται χωρίς καµία �ροστασία, έστω και 

των βασικών εργασιακών τους δικαιωµάτων. 

 Ό�ως δε κατέδειξε η �ραγµατικότητα µε τον �ιο τραγικό τρό�ο, µε τη 

δολοφονική ε�ίθεση εναντίον της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα, 

εργαζόµενης σε εργολάβο �αροχής υ�ηρεσιών καθαρισµού και εκλεγµένου 

µέλους στο ∆.Σ. συνδικαλιστικής οργάνωσης, ολοένα και �ερισσότεροι 

εργαζόµενοι α�οτελούν θύµατα �ολλα�λών διακρίσεων µε ταυτόχρονα 

σηµεία διάκρισης το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία 

κλ�., �ου ε�ιτείνονται εις βάρος τους α�ό την ενδεχόµενη συνδικαλιστική 

τους ιδιότητα και δράση. 

 

ε) Καταστρατήγηση του διαλείµµατος ως δικαιώµατος των εργαζοµένων σε 

ελάχιστο χρόνο ανά�αυσης. Σύµφωνα µε καταγγελίες, οι εργαζόµενοι 

υ�οχρεώνονται σε διάλειµµα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να 

α�οµακρυνθούν α�ό το χώρο εργασίας τους. Με αυτό  τον τρό�ο, µειώνονται 

οι ώρες εργασίας ανά ηµέρα και δεν �ληρούνται οι �ροϋ�οθέσεις του 

καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών ενσήµων. Σε άλλες �ερι�τώσεις, 

καταγγέλλεται ότι υ�ολογίζεται ως διάλειµµα ο χρόνος συντήρησης και 

καθαρισµού του α�αραίτητου για την εργασία εξο�λισµού.  

 

Η εργασιακή �ραγµατικότητα �ου έχει διαµορφωθεί στο �λαίσιο των 

εργολαβικών αναθέσεων έχει συνακόλουθα ε�ι�τώσεις και στα συλλογικά 

δικαιώµατα των εργαζοµένων, µε κυρίαρχο τον �εριορισµό του δικαιώµατος  

σε ελεύθερη συνδικαλιστική δράση µε �ράξεις ελέγχου, �αρέµβασης και 

�αρακώλυσης της συµµετοχής των εργαζοµένων σε συνδικαλιστικές 
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οργανώσεις και συλλογικές δράσεις, καθώς και α�ολύσεις εργαζοµένων λόγω 

συνδικαλιστικής δράσης.  

Περαιτέρω, µέσω της �αρακώλυσης της συνδικαλιστικής δράσης 

εξουδετερώνεται στην �ράξη το δικαίωµα των ελεύθερων συλλογικών 

δια�ραγµατεύσεων και το δικαίωµα στην α�εργία, α�οδυναµώνονται δε 

κρίσιµα συναφή δικαιώµατα, ό�ως της ενηµέρωσης των εκ�ροσώ�ων των 

εργαζοµένων και της διαβούλευσης µε αυτούς �ριν τη λήψη των 

εργοδοτικών α�οφάσεων. Εξάλλου, αναφέρεται ότι η Πολιτεία, υιοθετώντας 

µία εξαιρετικά συσταλτική ερµηνεία του ειδικού έννοµου συµφέροντος ή 

ε�ικαλούµενη τις διατάξεις �ροστασίας των δεδοµένων �ροσω�ικού 

χαρακτήρα, δεν χορηγεί στους συνδικαλιστικούς φορείς – και �αρά την 

�ροσκόµιση εισαγγελικής �αραγγελίας – τα α�αραίτητα έγγραφα για την 

άσκηση ελέγχου της τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας. 

 

 

ΙΙΙ. Οι υBοχρεώσεις της Πολιτείας 

 

Το δικαίωµα στην εργασία, ό�ως κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 �αρ. 1 

και 5 Σ, εµ�εριέχει την τρι�λή αξίωση έναντι του Κράτους για τη 

δηµιουργία συνθηκών �λήρους α�ασχόλησης για όλους τους �ολίτες, την 

«ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού 

�ληθυσµού» και για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων.  Η τρι�λή 

αυτή υ�οχρέωση του Κράτους συνιστά το θεµέλιο για την ερµηνεία της 

σχετικής νοµοθεσίας11, η ο�οία δεν µ�ορεί �αρά να α�οσκο�εί στην 

εφαρµογή �ολιτικών �ου ευνοούν την εύρεση εργασίας και στη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας, ώστε η ηθική και η υλική εξύψωση των �ολιτών να 

είναι εφικτή. Εξάλλου, το δικαίωµα στην εργασία κατοχυρώνεται στο άρθρο 

6 του ∆ιεθνούς Συµφώνου Οικονοµικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 

∆ικαιωµάτων (∆ΣΟΚΠ∆) και στο άρθρο 1 του Ευρω�αϊκού Κοινωνικού 

                                                 
11 Π.∆. ∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τ. Β΄, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 

2005, σελ. 946 ε�. και Κ.Χ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα,  Εκδ. Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 2002, σελ. 522 ε�. 
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Χάρτη (ΕΚΧ)12. Ό�ως αναφέρει ρητώς το άρθρο 6 �αρ. 2 του ∆ΣΟΚΠ∆, το 

Κράτος καλείται να λάβει τα µέτρα για την εξασφάλιση σταθερής 

οικονοµικής, κοινωνικής και µορφωτικής ανά�τυξης και �λήρους 

α�οδοτικής α�ασχόλησης, µε όρους �ου να εξασφαλίζουν στα άτοµα την 

α�όλαυση των βασικών �ολιτικών και οικονοµικών ελευθεριών.  

Στο �λαίσιο αυτό και σε συµµόρφωση µε τους κανόνες του διεθνούς 

και του κοινοτικού δικαίου, �ου καθιερώνουν κατώτατα όρια �ροστασίας, η 

κρατική υ�οχρέωση συνθηκών �λήρους α�ασχόλησης �ρέ�ει να 

συνοδεύεται α�ό την κρατική εγγύηση και ε�ο�τεία, καθώς και την �αροχή 

νοµικών εγγυήσεων για την �ροστασία του ατόµου – εργαζόµενου. 

Το εύρος των υ�ηρεσιών και έργων �ου ανατίθενται σε εργολάβους 

είναι �λέον τόσο σηµαντικό, ώστε ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων να 

είναι εκτεθειµένος σε �αραβιάσεις των εργασιακών του δικαιωµάτων. Συχνά 

δε η �ολλα�λότητα και η συστηµατικότητα των �αραβάσεων της εργατικής 

νοµοθεσίας καταλήγουν να στερούν τον εργαζόµενο α�ό ο�οιαδή�οτε 

δυνατότητα ε�ιδίωξης της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ηθικής και υλικής 

του εξύψωσης (άρθρο 22 �αρ. 1 Σ ) και τον υ�οβαθµίζουν σε α�ρόσω�η και 

αναλώσιµη µονάδα �αροχής εργασίας σε �ροφανή αντίθεση µε την 

ανθρω�οκεντρική ανάγνωση των συνταγµατικών υ�οχρεώσεων �ροστασίας 

της ανθρώ�ινης αξίας (άρθρο 2 �αρ. 1 Σ) και της ελεύθερης ανά�τυξης της 

�ροσω�ικότητας του ατόµου (άρθρο 5 Σ)13.  Υ�ενθυµίζεται  ότι ήδη α�ό την 

ίδρυσή της, η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ), διακήρυξε µέσω των 

διατάξεων του Καταστατικού της Χάρτη14, το σεβασµό του �υρήνα της 

                                                 
12 Η Ελλάδα έχει κυρώσει το ∆ΣΟΚΠ∆ µε το Ν. 1532/1985 (ΦΕΚ Α΄25) και τον ΕΚΧ µε το 

Ν. 1426/1984 (ΦΕΚ Α΄ 32), ενώ έχει υ�ογράψει α�λώς τον αναθεωρηµένο ΕΚΧ, ο ο�οίος 

υιοθετήθηκε στις 03.05.1996. Α�οτελεί �άγια σύσταση της ΕΕ∆Α η ε�ικύρωση του 

αναθεωρηµένου ΕΚΧ α�ό την Ελλάδα. Σύµφωνα µε �ρόσφατη �ληροφόρηση α�ό το 

Υ�ουργείο Α�ασχόλησης, έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του σχετικού νοµοθετήµατος, ο�ότε 

η ΕΕ∆Α διατυ�ώνει την ελ�ίδα να ολοκληρωθεί σύντοµα η διαδικασία ε�ικύρωσης.  
13 Ι. Κουκιάδης, Στοιχεία εργατικού δικαίου : ατοµικές σχέσεις εργασίας, Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 43 ε�.  
14 Ως µέρους ΧΙΙΙ της Συνθήκης των Βερσαλλιών, ό�ως διευρύνθηκε µε τη ∆ιακήρυξη 

Φιλαδέλφειας 1944, η ο�οία, ε�ικαλούµενη την αρχή της ισότητας, ε�ιβεβαιώνει ότι «όλα 

τα άτοµα, ανεξάρτητα α�ό τη φυλή, το θρήσκευµα ή το φύλο, έχουν δικαίωµα να 

ε�ιδιώκουν τόσο την υλική τους �ρόοδο, όσο και την �νευµατική τους ανά�τυξη µε 

ελευθερία και αξιο�ρέ�εια, οικονοµική ασφάλεια και ίσες δυνατότητες ε�ιτυχίας» (Μέρος 

ΙΙ σηµ. a). Η ∆ιακήρυξη της Φιλαδέλφειας α�οτελεί ανα�όσ�αστο �ροσάρτηµα του 
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�ροσω�ικότητας των εργαζοµένων, δηλαδή το σεβασµό της αξίας του 

ανθρώ�ου και την �ροάσ�ιση των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων στη βάση της 

αρχής της ισότητας. 

 Η �ροώθηση της ιδιωτικής οικονοµικής �ρωτοβουλίας, η ο�οία 

συνε�άγεται τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, δεν �ρέ�ει να καταλήγει στην 

ανοχή α�ό το Κράτος συνθηκών εργασίας �ου δεν συνάδουν µε την αρχή της 

ανθρώ�ινης αξιο�ρέ�ειας. Η άκρατη ευελιξία στο �λαίσιο της εργολαβικής 

δραστηριότητας δεν αφήνει στους εργαζοµένους, ιδίως τους �ιο ευάλωτους, 

κανένα �εριθώριο διεκδίκησης αξιο�ρε�ών συνθηκών εργασίας και 

βρίσκεται σε �ροφανή αντίθεση τόσο µε το άρθρο 2 �αρ. 1 Σ όσο και µε το 

άρθρο 106 �αρ. 2 Σ, το ο�οίο ορίζει ρητά ότι η ιδιωτική οικονοµική 

�ρωτοβουλία δεν ε�ιτρέ�εται να ανα�τύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και 

της ανθρώ�ινης αξιο�ρέ�ειας. Αν και η διάταξη αυτή αντικείµενό της έχει 

ένα ευρύτερο �εδίο �ροστασίας της ελευθερίας και αξιο�ρέ�ειας α�έναντι 

στην ιδιωτική οικονοµική �ρωτοβουλία, είναι �ροφανές ότι, κατά µείζονα 

λόγο, έχει εφαρµογή και στις ανα�τυσσόµενες εργασιακές σχέσεις στην 

εκµετάλλευση, και κυρίως στον έλεγχο της  νοµιµότητας των εργοδοτικών 

εξουσιών. Περαιτέρω, το �εριεχόµενο της διατάξεως έχει σηµασία τόσο γιατί 

µε αυτήν αναγνωρίστηκε η ιδιωτική οικονοµική �ρωτοβουλία ως θεσµός, 

όσο και γιατί οι σχετικοί �εριορισµοί, συνδυαζόµενοι µε τους �εριορισµούς 

της ιδιοκτησίας (άρθρο 17 �αρ. 1 Σ) α�οτελούν την οριοθέτηση των 

εργοδοτικών εξουσιών. 

Ε�οµένως, η �λήρης νοµοθετική ρύθµιση της ευθύνης για την 

τήρηση των κανόνων της εργατικής νοµοθεσίας στην τριµερή σχέση 

αναθέτοντος – αναδόχου εταιρίας – εργαζοµένων συνιστά υ�οχρέωση του 

Κράτους και α�οτελεί α�αρέγκλιτη �ροϋ�όθεση για την εξισορρό�ηση 

µεταξύ της οικονοµικής ελευθερίας και της �ροστασίας  των εργαζοµένων.  

Οι υ�οχρεώσεις του Κράτους σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας και 

τους ειδικότερους όρους, οι ο�οίοι α�οτελούν στην �ράξη αντικείµενο των 

εξεταζόµενων �αραβάσεων, ρυθµίζονται α�ό τις ενσωµατωµένες στο εθνικό 

                                                                                                                                            

Καταστατικού Χάρτη της ∆ΟΕ και κυρώθηκε µαζί µε τον Καταστατικό αυτό Χάρτη µε το 

Ν.∆. 399/1947. 
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δίκαιο κοινοτικές οδηγίες και α�ό τις διεθνείς συµβάσεις. Το δικαίωµα στην 

εργασία συµ�ληρώνεται σε όλα τα κείµενα α�ό διατάξεις �ου σκο�ό έχουν 

να εξασφαλίσουν δίκαιους και ευνοϊκούς όρους, καθώς και ασφαλείς και 

υγιεινές συνθήκες εργασίας. Το �λέγµα των διατάξεων αυτών εξειδικεύει 

την υ�οχρέωση του Κράτους για διασφάλιση της εργασίας, όχι ως α�λού 

µέσου ε�ιβίωσης, αλλά αξιο�ρε�ούς διαβίωσης.  

Το Κράτος έχει την υ�οχρέωση να σέβεται το δικαίωµα στην εργασία 

µε αξιο�ρε�είς όρους, δηλαδή να α�έχει α�ό τη λήψη µέτρων �ου 

�αρεµ�οδίζουν την α�όλαυση του δικαιώµατος, να το �ροστατεύει, δηλαδή 

να ε�αγρυ�νά, ώστε να µη �ροσβάλλεται το δικαίωµα α�ό τρίτους και τέλος, 

να εκ�ληρώνει ή να �ραγµατώνει το δικαίωµα, δηλαδή να διευκολύνει ή να 

καθιστά δυνατή την άσκηση του δικαιώµατος µε συγκεκριµένα µέσα15. Η 

αδυναµία εξασφάλισης �λήρους α�ασχόλησης ή ιδανικών συνθηκών 

εργασίας δεν µ�ορεί να α�οτελεί για το Κράτος µέσο διαφυγής α�ό την 

υ�οχρέωση ε�ιδίωξης της �ροστασίας του δικαιώµατος στην εργασία µε 

συγκεκριµένα µέτρα, τα ο�οία �αρά το γενικό τους χαρακτήρα ε�ιδέχονται 

µετρήσιµης αξιολόγησης.  

Εξάλλου, στο �λαίσιο της υ�οχρέωσής του να �ροστατεύει το 

δικαίωµα σε δίκαιη αµοιβή, ώστε να εξασφαλίζει στους εργαζόµενους και τις 

οικογένειές τους ένα αξιο�ρε�ές ε�ί�εδο διαβίωσης (άρθρο 4 του ΕΚΧ), το 

Κράτος οφείλει να µην ε�ιτρέ�ει τις �αραβάσεις �ου σχετίζονται µε το 

νόµιµο ύψος αµοιβών και εν �ροκειµένω, την ανάθεση έργων σε εταιρίες, οι 

ο�οίες �ροβλέ�ουν στον �ροϋ�ολογισµό τους αµοιβές κατώτερες εκείνων 

�ου έχουν συµφωνηθεί µε ΣΣΕ.  

Περαιτέρω, η συνταγµατική υ�οχρέωση του Κράτους να µεριµνά για 

την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων (άρθρο 22 �αρ. 5 Σ) συνιστά το 

ερµηνευτικό θεµέλιο των σχετικών διατάξεων και της υ�οχρέωσης του 

Κράτους να κατα�ολεµά την ανασφάλιστη εργασία. Η υ�οχρέωση του 

Κράτους δεν εξαντλείται στη δηµιουργία ενός συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης, αλλά εµ�εριέχει την υ�οχρέωση λήψης µέτρων, ώστε  κάθε 

                                                 
15 Βλ. την ανάλυση της Ε�ιτρο�ής του ∆ΣΟΚΠ∆ του ΟΗΕ στο Γενικό Σχόλιο Αρ. 14, Το 

δικαίωµα στο καλύτερο δυνατό ε�ί�εδο υγείας, E/C.12/2000/4 (11/08/2000), �αρ. 33-37. 
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εργαζόµενος, ιδίως δε όσοι ανήκουν σε µειονεκτούσες οµάδες, να µ�ορεί 

στην �ράξη και χωρίς διακρίσεις να έχει �ρόσβαση στην κοινωνική 

ασφάλιση (άρθρο 9 ∆ΣΟΚΠ∆ και άρθρο 12 ΕΚΧ)16. Η ανοχή και η α�οχή 

α�ό τη λήψη ειδικών µέτρων για τη διασφάλιση της �ρόσβασης στο σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης ενός µεγάλου αριθµού ανασφάλιστων εργαζοµένων 

στις εργολαβικές εταιρίες, κυρίως αλλοδα�ών, δεν συνάδει µε τις 

υ�οχρεώσεις του Κράτους. 

Ο έλεγχος της τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία συνιστά υ�οχρέωση του Κράτους, είτε 

�ρόκειται για υ�ηρεσία του ∆ηµοσίου �ου αναθέτει το έργο ή την υ�ηρεσία 

σε εργολαβική εταιρία, είτε �ρόκειται για ιδιώτη. Στην �ρώτη �ερί�τωση, 

α�οτελεί στην ουσία �αράβαση της ευθείας υ�οχρέωσης του Κράτους, ως 

κυρίου του έργου, να τηρήσει την εργατική νοµοθεσία. Στη δεύτερη 

�ερί�τωση, όταν ο αναθέτων είναι ιδιωτική εταιρία, το Κράτος οφείλει να 

ασκήσει τον ελεγκτικό του ρόλο, εκ�ληρώνοντας κατά τον τρό�ο αυτό τις 

διεθνείς του υ�οχρεώσεις (άρθρο 3 �αρ. 2 ΕΚΧ)17.   

Η ΕΚ∆ έχει ήδη δια�ιστώσει τις αδυναµίες των οργάνων ε�ιθεώρησης 

της εργασίας, σε ε�ί�εδο στελέχωσης των οργάνων, αριθµού ε�ιτό�ιων 

ελέγχων (ο�ότε και καλυ�τόµενων εργαζοµένων) και ε�ιβολής κυρώσεων.  

Στις δια�ιστώσεις αυτές �ροστίθεται ο αριθµός των θανατηφόρων 

ατυχηµάτων, ο ο�οίος υ�οδηλώνει την αδυναµία τήρησης των κανόνων 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και την α�ουσία ε�αρκώς 

α�οτρε�τικών µέτρων για µελλοντικές �αραβάσεις18. Ε�ι�λέον, ο 

Συνήγορος του Πολίτη υ�ογραµµίζει την ε�ιτακτική ανάγκη βελτίωσης της 

τεχνογνωσίας, της οργάνωσης και της στελέχωσης των ελεγκτικών φορέων, 

                                                 
16 Βλ. Γενικό Σχόλιο Ε�ιτρο�ής ∆ΣΟΚΠ∆ Αρ. 19 «Το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση», 

E/C.12/GC/19 (4.2.2008), �αρ. 23 ε�.  
17 Βλ. σχετικά τις Προτάσεις της ΕΕ∆Α σχετικά µε την ε�ανεξέταση  του καθεστώτος των 

Βαρέων και Ανθυγιεινών Ε�αγγελµάτων (ΒΑΕ) και συναφή ζητήµατα Υγείας  και 

Ασφάλειας της Εργασίας, Α�ρίλιος 2009, σελ. 11-12. 
18 European Committee of Social Rights, Conclusions XVIII-2 (GREECE), December 

2007.  
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σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση διαδικασιών α�οτελεσµατικής συνεργασίας 

µεταξύ ΙΚΑ, Σ.ΕΠ.Ε.  και αναθετουσών αρχών19. 

Στην ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών δύναται να συµβάλλει, 

ε�ίσης, ο συγκριτικός έλεγχος στοιχείων µέσω των άλλων ∆ηµόσιων 

Υ�ηρεσιών. Για �αράδειγµα, χρήζει ελέγχου η εταιρία �ου έχει αναλάβει 

έργο για το ο�οίο χρειάζεται 20 εργαζόµενους (φορολογική ενηµερότητα), 

αλλά ασφαλίζει 5 (ασφαλιστική ενηµερότητα) και ε�οµένως καταφεύγει σε 

ανασφάλιστη εργασία. Συναφές και κατάλληλο µέτρο για την κατα�ολέµηση 

της ανασφάλιστης εργασίας θα α�οτελούσε η υ�οχρέωση κατάθεσης στις 

ε�ιθεωρήσεις εργασίας καταστάσεων �ροσω�ικού ανά συγκεκριµένο έργο 

και όχι συγκεντρωτικές. Με αυτό τον τρό�ο θα κατα�ολεµηθεί η λεγόµενη 

«κλωνο�οίηση εργαζοµένων», δηλαδή η δήλωση των στοιχείων των ίδιων 

ασφαλισµένων εργαζοµένων σε �ερισσότερα έργα, αντί των ανασφάλιστων, οι 

ο�οίοι �αρέχουν στην �ράξη την εργασία τους.   

Η διασφάλιση εναντίον κάθε �ροσβολής της ελεύθερης και ακώλυτης 

άσκησης των δικαιωµάτων �ου σχετίζονται µε τη συνδικαλιστική ελευθερία 

(άρθρα 23 και 22 �αρ. 2 Σ, άρθρο 8 ∆ΣΟΚΠ∆) συνιστά θεµελιώδη 

υ�οχρέωση του Κράτους για την �ροστασία των εργαζοµένων. Η 

συνδικαλιστική ελευθερία α�οτελεί το µέσο των εργαζοµένων για την 

�ροάσ�ιση των δικαιωµάτων τους, ιδιαιτέρως εκείνων �ου εργάζονται µε 

εξαιρετικά δυσµενείς όρους, είναι ευάλωτοι στις �αραβιάσεις και δεν 

διαθέτουν κανένα µέσο ατοµικής δια�ραγµάτευσης µε τον εργοδότη τους.  

Η ε�ιδίωξη της �ροστασίας όλων των ανωτέρω δικαιωµάτων για τους 

εργαζόµενους στις συνθήκες �ου εξετάζουµε είναι ανέφικτη ουσιαστικά 

χωρίς την �ροστατευτική ασ�ίδα των συνδικαλιστικών φορέων.  Η Πολιτεία 

έχει υ�οχρέωση να ερµηνεύει τη νοµοθεσία κατά τέτοιο τρό�ο, ώστε όχι 

α�λώς να µη �αρεµ�οδίζει, αλλά να διευκολύνει την άσκηση της 

                                                 
19 Κατ’ εφαρµογή και της �ρόσφατης διάταξης του άρθρου 151 �αρ. 1 του Ν.3655/2008 

(ΦΕΚ Α΄58/2008), το ο�οίο �ροβλέ�ει τη διενέργεια ελέγχων στις ε�ιχειρήσεις και τους 

χώρους εργασίας α�ό µικρά κλιµάκια της Ειδικής Υ�ηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης 

(ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του Σώµατος Ε�ιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του 

Υ�ουργείου Α�ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
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συνδικαλιστικής δράσης, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την εκ�λήρωση άλλων 

υ�οχρεώσεων, ό�ως αυτή του ελέγχου της τήρησης των κανόνων ΥΑΕ.  

Στο �λαίσιο αυτό �ρέ�ει να σηµειωθεί ε�ι�λέον ότι η υ�οχρέωση του 

Κράτους να λάβει µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωµα των 

εργαζοµένων στην έγκαιρη και �ροσήκουσα ενηµέρωση α�ό τον εργοδότη και 

διαβούλευση µαζί του για τα ζητήµατα �ου δύνανται να ε�ηρεάσουν 

ουσιαστικά τα συµφέροντά τους (άρθρο 4  Οδηγίας 2002/14/ΕΚ και άρθρο 2 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον ΕΚΧ20). Στην εκ�λήρωση της υ�οχρέωσης 

αυτής συµβάλλει το Π.∆. 240/2006, το ο�οίο �ροβλέ�ει στο άρθρο 8 την 

ε�ιβολή διοικητικών κυρώσεων α�ό το Σ.ΕΠ.Ε. για τη µη συµµόρφωση µε 

τις διατάξεις του. Ε�οµένως, το Σ.ΕΠ.Ε. οφείλει να συµ�εριλάβει σαφώς στο 

�εδίο ελέγχου τις σχετικές υ�οχρεώσεις και να διαθέτει στοιχεία για τις 

σχετικές �αραβάσεις, το ύψος των �ροστίµων �ου ε�ιβλήθηκαν και το είδος 

των ε�ιχειρήσεων �ου δεν συµµορφώνονται. 

Τέλος, η υιοθέτηση ικανο�οιητικών κατωτάτων ορίων �ροστασίας της 

εργασίας α�ό τις δηµόσιες αρχές µ�ορεί να έχει θετική ε�ίδραση στα 

κατώτατα όρια �ροστασίας �ου εφαρµόζονται στις σχετικές ε�ιχειρήσεις και 

ε�αγγέλµατα. Στο �λαίσιο αυτό και ειδικότερα ως �ρος  τις συµβάσεις 

µεταξύ του ∆ηµοσίου και εργολάβων, η ΕΕ∆Α �ροτείνει την ε�ικύρωση της 

Σύµβασης ∆ΟΕ Αρ. 94 «Για τις ρήτρες εργασίας στις συµβάσεις µε το 

∆ηµόσιο» (1949), η ο�οία σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη Σύσταση 84, θα 

ενισχύσει σηµαντικά το ισχύον νοµοθετικό �λαίσιο. Η ∆ιεθνής Σύµβαση 

Εργασίας  Αρ. 94 στοχεύοντας στην α�οτρο�ή του ∆ηµοσίου να συνά�τει 

συµβάσεις µε εργολάβους, οι ο�οίοι δεν �αρέχουν δίκαιες συνθήκες 

εργασίας και κοινωνικής �ροστασίας, ορίζει ότι �ρέ�ει να 

συµ�εριλαµβάνονται σε αυτές τις συµβάσεις ειδικές ρήτρες σχετικές µε τις 

αµοιβές, τις ώρες εργασίας και άλλους όρους εργασίας, �ου δεν είναι 

δυσµενέστεροι α�ό αυτούς �ου καθορίζονται για µια εργασία ίδιας φύσης µε 

ΣΣΕ, ∆.Α. ή την εθνική νοµοθεσία. Ε�ίσης �εριέχει σηµαντικές διατάξεις 

                                                 
20 Π.∆. 240/2006 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2006) «Περί θεσ�ίσεως γενικού �λαισίου ενηµερώσεως 

και διαβουλεύσεως των εργαζοµένων», σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 

του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002). Το Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο στον ΕΚΧ κυρώθηκε µε τον Ν. 2595/1998 (ΦΕΚ Α΄ 63). 
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σχετικά µε τον έλεγχο των συµβάσεων αυτών και τις κυρώσεις σε �ερί�τωση 

�αραβιάσεων, καθώς και τα µέτρα για την εξασφάλιση στους εργαζόµενους 

της καταβολής της αµοιβής �ου δικαιούνται.  

Σχετικά µε την εν λόγω ∆ΣΕ 94/1949, η Ε�ιτρο�ή των 

Εµ�ειρογνωµόνων για την Εφαρµογή των Συµβάσεων και των Συστάσεων 

της ∆ΟΕ �αρατήρησε ότι ακόµα κι αν η εργατική νοµοθεσία µιας χώρας 

εφαρµόζεται σε όλους τους εργαζόµενους, δεν α�αλλάσσει τα Κράτη �ου 

δεσµεύονται α�ό τη Σύµβαση α�ό την υ�οχρέωση να συµ�εριλάβουν ρήτρες 

εργασίας στις συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο, καθώς οι διατάξεις �ου �εριέχονται 

στην εθνική νοµοθεσία συχνά α�λώς θέτουν κατώτατα όρια �ροστασίας, τα 

ο�οία µ�ορούν να βελτιωθούν µε ΣΣΕ21.  

Περαιτέρω, στο α�ό 22/10/2008 ψήφισµα του Ευρω�αϊκού 

Κοινοβουλίου22 σχετικά µε τις «�ροκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές 

συµβάσεις στην Ευρω�αϊκή Ένωση», ε�ισηµαίνεται η αναγκαιότητα για τα 

Κράτη Μέλη ε�ικύρωσης της ∆ΣΕ 94  «�ροκειµένου να ενισχυθεί η 

ανά�τυξη κοινωνικών ρητρών στους κανονισµούς δηµοσίων �ροµηθειών, 

γεγονός �ου αυτό καθαυτό α�οτελεί στόχο της Οδηγίας για τις δηµόσιες 

�ροµήθειες» (στοιχείο 20). 

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Συνήγορος του Πολίτη υ�ενθυµίζει την 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ «�ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

συµβάσεων έργων, �ροµηθειών και υ�ηρεσιών»23  και διευκρινίζει ότι η 

�αραβίαση της εργατικής και της κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας, 

καθώς και η µεταχείριση �ου ενέχει διάκριση θεωρούνται σοβαρό 

                                                 
21 N. Valticos, G. von Potobsky, International Labour Law, Deventer: Kluwer Law and 

Taxation Publishers, 2nd edition 1995, §§ 340-343.   
22 Στο εν λόγω ψήφισµα ενσωµατώνεται η α�ό 30/9/2008 σχετική Έκθεση της Ε�ιτρο�ής 

Α�ασχόλησης και Κοινωνικών Υ�οθέσεων του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου, γνωστή α�ό το 

όνοµα του συντάκτη της ως «Έκθεση Andersson». Με το ψήφισµα αυτό το Ευρω�αϊκό 

Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι οι α�οφάσεις του ∆ΕΚ στις υ�οθέσεις Viking (C-438/05), 

Laval (C-341/05) και Rüffert (C-346/06) �ροξένησαν έντονες ανησυχίες όσον αφορά στον 

τρό�ο µε τον ο�οίο �ρέ�ει να ερµηνεύονται οι οδηγίες ελάχιστης εναρµόνισης (στοιχ.19) 

και ανέδειξαν την ανάγκη διασαφήνισης της ισορρο�ίας µεταξύ θεµελιωδών δικαιωµάτων 

και ελευθεριών (�ροοιµ. ΚΘ). Τόνισε δε ότι η ελευθερία �αροχής υ�ηρεσιών δεν 

υ�ερισχύει των θεµελιωδών δικαιωµάτων �ου �εριέχονται στο Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρω�αϊκής Ένωσης και �ρέ�ει να εξισορρο�είται µε αυτά (στοιχεία 1και 

5).  
23 Ό�ως έχει τρο�ο�οιηθεί και ισχύει µε τις Οδηγίες 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ και έχει 

ενσωµατωθεί µε το Π.∆. 60/2007. 
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�αρά�τωµα, εξαιτίας του ο�οίου θα χωρούσε καταγγελία της σύµβασης ή/και 

α�οκλεισµός του συγκεκριµένου αναδόχου α�ό µελλοντικές διαδικασίες 

ανάθεσης. Στο �λαίσιο αυτό, το ∆ηµόσιο θα �ρέ�ει να λαµβάνει σοβαρά 

υ�όψη τα α�οτελέσµατα των ελέγχων α�ό το Σ.ΕΠ.Ε. και το ΙΚΑ κατά τη 

σύναψη και την εκτέλεση της σύµβασης24. 

 

 

ΣυµBεράσµατα και Bροτάσεις της ΕΕ∆Α 

 

Η ΕΕ∆Α λαµβάνοντας υ�΄όψιν τις εξελίξεις στο διεθνές και το εθνικό 

οικονοµικό �εριβάλλον µε την εξά�λωση των ε�ι�τώσεων της �ραγµατικής, 

αλλά και της �λασµατικής σε αρκετές �ερι�τώσεις, οικονοµικής κρίσης, 

εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την υ�αρκτή �λέον διατάραξη της 

ισορρο�ίας µεταξύ θεµελιωδών δικαιωµάτων και οικονοµικών ελευθεριών, 

�ου οδηγεί στην ανατρο�ή των κοινωνικών ισορρο�ιών εις βάρος του 

κόσµου της µισθωτής εργασίας, την αύξηση των ανέργων µε ανησυχητικούς 

ρυθµούς και την τροφοδότηση φαινοµένων κοινωνικής έντασης. 

Στο �λαίσιο αυτό, η ΕΕ∆Α εφιστά την �ροσοχή στην ανάγκη άµεσης 

λήψης µέτρων κοινωνικής και οικονοµικής θωράκισης υ�έρ των 

εργαζοµένων, των ανέργων και των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων,  ό�ως 

ε�ιβάλλει η διεθνώς κατοχυρωµένη αρχή του σεβασµού της ανθρώ�ινης 

αξιο�ρέ�ειας. Τούτο �ρέ�ει να ε�ιτευχθεί µε τη δηµιουργία συνθηκών 

οικονοµικής και κοινωνικής ανά�τυξης, συλλογικής αλληλεγγύης και 

κοινωνικής εµ�ιστοσύνης, µε όρους αξιο�ρε�ούς εργασίας, οικονοµικής 

ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Ο σεβασµός θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, ό�ως 

της ανθρώ�ινης αξίας και αξιο�ρέ�ειας,  του δικαιώµατος σε �λήρη και 

σταθερή εργασία µε κοινωνική ασφάλιση, µε σκο�ό την ηθική και υλική 

εξύψωση των εργαζόµενου, της συνδικαλιστικής ελευθερίας µε σκο�ό τη 

συλλογική �ροάσ�ιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων α�οτελεί έντονο 

                                                 
24Έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη (ΑΠ 1057/7.4.2009), σελ. 4-5. 
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αίτηµα της κοινωνίας των �ολιτών στη σύγχρονη κοινωνικο-οικονοµική 

συγκυρία. 

Ειδικότερα και σ’ ό,τι αφορά στο ζήτηµα της �ροστασίας των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των συνθηκών εργασίας στο �λαίσιο των 

εργολαβικών αναθέσεων και �ροκειµένου να α�οφευχθεί ένας αγώνας 

δρόµου �ρος χαµηλότερα κοινωνικά �ρότυ�α, α�ό τα ο�οία ευνοούνται και 

οι �ολλα�λές διακρίσεις εις βάρος των εργαζοµένων ή των υ�οψηφίων �ρος 

εργασία, η ΕΕ∆Α  

α)  εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τις συνέ�ειες �ου έχει για τα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων η αυξανόµενη χρήση των εργολαβικών 

αναθέσεων για την �αροχή εργασιών, �αρά τη δυνατότητα σύναψης 

συµβάσεων εργασίας α�ευθείας µε τον �ραγµατικό εργοδότη (∆ηµόσιο ή 

ιδιώτη) για την κάλυψη των υ�ηρεσιακών αναγκών του, στις �ερι�τώσεις 

�ου αυτές είναι �άγιες και διαρκείς, 

β) υ�ογραµµίζοντας τη σηµασία της συνεχούς ε�αγρύ�νησης όλων όσων 

συµβάλλονται µε εργολαβικές εταιρίες και  

γ) τονίζοντας ότι η αξιο�ρε�ής εργασία α�οτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 

�ολιτικής για τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα,  

διατυ�ώνει τις ακόλουθες �ροτάσεις �ρος την Πολιτεία: 

 

1. Άρση των νοµοθετικών κενών �ου υ�άρχουν ή των αµφισβητήσεων για 

την εφαρµογή της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας στις εργολαβικές 

αναθέσεις �αροχής εργασιών, µέσω της θέσ�ισης ειδικών διατάξεων �ου 

κατοχυρώνουν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα 

των εργαζοµένων στην τριµερή αυτή σχέση α�ασχόλησης  ε�ιβάλλοντας 

οικονοµικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις υ�έρ τους. Οι εγγυήσεις θα 

συνοδεύονται α�ό αυστηρές και άµεσες κυρώσεις για τον εργολάβο και τον 

αναθέτοντα το έργο για τις ευθύνες �ου τον αφορούν. 

Η ανάγκη �ροστασίας των εργαζοµένων στις τριµερείς σχέσεις 

εργασίας είναι δια�ιστωµένη και έχει ήδη οδηγήσει στη θέσ�ιση 

σηµαντικών διατάξεων, ό�ως �.χ. του άρθρου 702 ΑΚ για την κατευθείαν 

εναγωγή του εργοδότη α�ό τους εργάτες οικοδοµικού έργου ή άλλης 
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ακίνητης εγκατάστασης, �ου έχουν α�αιτήσεις κατά του εργολάβου για τους 

µισθούς τους, καθώς και των άρθρων 22-23 του Ν. 2956/2001 για τους 

�ροσωρινά α�ασχολούµενους σε έµµεσο εργοδότη α�ό εταιρία �ροσωρινής 

α�ασχόλησης, κατά το �ρότυ�ο των ο�οίων η Πολιτεία µ�ορεί να θεσ�ίσει 

τις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις  για την �ροστασία των εργαζοµένων 

στο �λαίσιο των (υ�)εργολαβικών αναθέσεων. 

 

2. Βασική αρχή �ου οφείλει να διέ�ει την α�ασχόληση των εργαζόµενων, 

�ου για ο�οιονδή�οτε λόγο α�ασχολούνται σε ε�ιχείρηση ή εκµετάλλευση 

τρίτου νοµικού ή φυσικού �ροσώ�ου, εκτός του εργοδότη τους, είναι η ίση 

µεταχείριση των εργαζοµένων αυτών και ειδικότερα το δικαίωµά τους να 

δικαιούνται το µισθό και τις κάθε είδους α�ολαβές και �αροχές, καθώς και 

τους λοι�ούς όρους εργασίας �ου �ροβλέ�ονται µε Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας (ΣΣΕ) ο�οιουδή�οτε είδους ή µε κανονιστική �ράξη ή α�ό 

ε�ιχειρησιακή συνήθεια για το �ροσω�ικό της ε�ιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης στην ο�οία α�ασχολούνται, εφόσον είναι ευνοϊκότερες. 

 

 3. Να νοµοθετηθεί άµεσα η υ�οχρέωση του ∆ηµόσιου και του ευρύτερου 

δηµόσιου Τοµέα, των ∆ηµόσιων Ε�ιχειρήσεων και Οργανισµών, αλλά και 

των ε�ιχειρήσεων του ιδιωτικού Τοµέα, ό�ου γίνεται εργολαβική ανάθεση 

εργασιών ή/και υ�ηρεσιών, η µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών (εταιρία 

ανάθεσης – εταιρία έργου) σύµβαση να υ�ερβαίνει ως �ρος το εργολαβικό 

αντάλλαγµα το σύνολο των µεικτών α�οδοχών των εργαζοµένων (αµοιβή 

εργασίας και ασφάλιση) βάσει των αντίστοιχων συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας (ΣΣΕ), καθώς και το ελάχιστο κόστος των υλικών κλ�. (στις 

εργολαβίες καθαριότητας). 

 

4. Εξασφάλιση της α�οτελεσµατικότητας των αρµόδιων ελεγκτικών 

µηχανισµών µέσω της αναβάθµισης της ε�ιχειρησιακής τους ικανότητας. 

Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η ενίσχυση των ελεγκτικών 

µηχανισµών του ΙΚΑ, του Σ.ΕΠ.Ε., του Σ.ΕΠ.Υ., η βελτίωση της 

τεχνογνωσίας τους, ο συγκριτικός έλεγχος των α�οτελεσµάτων όλων των 
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(συν)αρµόδιων δηµοσίων Υ�ηρεσιών (ό�ως �.χ. η σύγκριση της 

ασφαλιστικής ενηµερότητας ως �ρος τα στοιχεία µε τη φορολογική 

ενηµερότητα), ο συντονισµός και η διενέργεια κοινών ελέγχων α�ό τους 

συναρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς, η υ�οχρεωτική κατάθεση στο 

Σ.ΕΠ.Ε. καταστάσεων �ροσω�ικού ανά συγκεκριµένο έργο και όχι 

συγκεντρωτικές των ε�ιχειρήσεών τους και τήρηση της υ�οχρέωσης του 

Σ.ΕΠ.Ε. να εξετάζει τις ανώνυµες καταγγελίες. Στην κατεύθυνση αυτή 

κρίνεται ότι θα συµβάλλει θετικά η �ρόταση για τη συγκρότηση ειδικής 

µεικτής  ε�ιτρο�ής ελέγχου των εργολάβων µε τη συµµετοχή εκ�ροσώ�ων 

των κοινωνικών εταίρων.  

5. Στο �λαίσιο αναθέσεων α�ό το ∆ηµόσιο, καταγγελία της σύµβασης και 

α�οκλεισµός µελλοντικά των �ροσφορών αναδόχου �ου έχει σύµφωνα µε τα 

στοιχεία των ελεγκτικών φορέων υ�ο�έσει σε σοβαρά �αρα�τώµατα σε σχέση 

µε την τήρηση της εργατικής και της κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας.  

6. Ε�ικύρωση της Σύµβασης ∆ΟΕ Αρ. 94 «Για τις ρήτρες εργασίας στις 

συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο» (1949).  

 

 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2009 
 


