
Ηλεκτρονικά στο «ΕΡΓΑΝΗ» και οι υπερωρίες - 
Ρύθμιση για τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους και 
τα «μπλοκάκια» - 4.000 έλεγχοι το καλοκαίρι 

 [20.06.2017] 

 
 
 

 
Στο ραδιοφωνικό σταθμό 24/7 και στην εκπομπή "Η Φυλή των Φίλων" του 
Κώστα Αρβανίτη μίλησε η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. 
 
Η κα Αχτσιόγλου μεταξύ άλλων ανέφερε:  
 
Έλεγχοι  
Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε στόχο να κάνουμε 4.000 ελέγχους σε τουριστικές 
περιοχές. 
 
Ρύθμιση για όσους παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία 
Νέα ρύθμιση η οποία έρχεται το Ιούλιο  και σύμφωνα με την οποία δεν θα 
έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα (ΕΣΠΑ. κ.λπ.) όσοι έχουν σοβαρές 
εργατικές παραβάσεις στην εργατική νομοθεσία (ρήτρα προστασίας εργατικής 
νομοθεσίας). Με τη ρύθμιση θα εξετάζεται η επιχείρηση για ένα χρονικό 
διάστημα πριν την αίτηση της για επιδότηση ή επιχορήγηση (διετία ή τριετία).  
 
Αδήλωτη εργασία 
Η αδήλωτη εργασία έχει παίσει από το 18% στο 13% με βάση τα στοιχεία 
ελέγχων που έχουν γίνει. Οι ελεγκτές σε όλη την χώρα είναι περίπου 750. 
 
ΣΣΕ 
Από τον Αύγουστο του 2018 θα επανέλθουν οι Σ.Σ.Ε. 
 
Ρύθμιση για όσους εργάζονται αλλά δεν πληρώνονται  
Για τις περιπτώσεις που κάποιες επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα στην 
καταβολή των δεδουλευμένων (λόγω μείωσης κύκλου εργασιών ή λόγω 
προβλήματος βιωσιμότητας) ετοιμάζουμε νέα ρύθμιση η οποία θα βοηθήσει 
όσους εργάζονται, αλλά δεν πληρώνονται στην ώρα τους (οι λεγόμενοι 
εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι).   
Το πρόγραμμα που σχεδιάζουμε θα προβλέπει οικονομική ενίσχυση αυτών 
των ανθρώπων (επίδομα), αλλά και βοήθεια για μετάβαση σε άλλη εργασία. 
Το πρόγραμμα είναι αρκετά μεγάλο (100 εκατ. ευρώ) και πρόκειται να 
βοηθήσει περίπου 46.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους, είτε αυτοί 
βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, είτε είναι μεγάλο χρονικό διάστημα 
απλήρωτοι. 
 
Μπλοκάκια 
Για τα μπλοκάκια ανέφερε ότι θα σχεδιαστεί το επόμενο διάστημα ένα 
πρόγραμμα το οποίο θα ενισχύσει αυτούς που θα μετατρέπουν την 
αυτοαπασχόληση σε μισθωτή εργασία, εφόσον συντρέχουν οι όροι για μια 
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τέτοια σχέση. 
 
ΕΦΚΑ 
Τα έσοδα του ΕΦΚΑ είναι καλά. Ο ΕΦΚΑ έχει πλεόνασμα στο 5μηνο περίπου 
100 εκ. καθώς αυξήθηκε η εισπραξιμότητα. 
 
Υπερωρίες 
Στις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα φέρουμε το επόμενο διάστημα θα 
υποχρεώσουμε να δηλώνονται οι υπερωρίες πριν την πραγματοποίησή τους 
ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 
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