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ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ;

Παρά το ότι δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της
αδήλωτης εργασίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται

“ όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες
που είναι νόμιμες ως προς την φύση
τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες
αρχές, λαμβανομένων υπόψη βεβαίως
διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που
εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη”.1

•
•
1		European Commission
Communication
‘Stepping up the
fight against
undeclared work’,
p. 2 COM (2007) 628

•

Οι τρεις βασικοί λόγοι για την μη δήλωση των
αμειβόμενων δραστηριοτήτων στις αρχές είναι:
Η αποφυγή καταβολής φόρου εισοδήματος,
φόρου προστιθέμενης αξίας ή άλλων φόρων,
Η αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
και
Η αποφυγή τήρησης ορισμένων εργασιακών
προτύπων (π.χ. κατώτατοι μισθοί,
ανώτατο ωράριο εργασίας).

Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικοί θεσμοί να είναι
υπεύθυνοι για διαφορετικές πτυχές της αδήλωτης
εργασίας. Οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη των επιθεωρήσεων εργασίας, η μη συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία υπόκειται στην αρμοδιότητα
των φορολογικών αρχών, ενώ οι παραβάσεις της
νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικής απάτης είναι ευθύνη των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης.
Σε ορισμένες χώρες (Σουηδία και Δανία), τα συνδικάτα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και
ευθύνη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους
εφαρμοστέους μισθούς και συνθήκες εργασίας.
Σε άλλες χώρες την εν λόγω ευθύνη μοιράζονται οι
εθνικοί θεσμοί και τα συνδικάτα. Πρέπει, επίσης,
να σημειωθεί ότι σε κάποιες χώρες οι εθνικοί
κοινωνικοί εταίροι του κατασκευαστικού κλάδου
έχουν θεσμούς ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και
εργαζομένων, οι οποίοι έχουν κοινή αρμοδιότητα
επιβολής, σε συνδυασμό με την αρμοδιότητα των
κοινωνικών εταίρων να διαπραγματεύονται/ συνάπτουν εθνικές συλλογικές συμβάσεις.

Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ είναι αποτέλεσμα του

Ευρωπαϊκού έργου «Καταπολεμώντας την αδήλωτη
εργασία στην κατασκευαστική βιομηχανία» (TUWIC).
Με την χρηματοδότηση της ΕΕ, το έργο αυτό έφερε σε
επαφή ομοσπονδίες εργοδοτών του κατασκευαστικού
κλάδου, συνδικάτα και αρχές επιβολής σε επτά χώρες
(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία
και Ισπανία).
ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΝΑ ΣΥΝΔΡΆΜΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΉΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΉΣ ΤΗΣ, η έκθεση είναι δομημένη

ως ακολούθως: Η ΕΝΌΤΗΤΑ 1 Ηεξετάζει το ποσοστό
της αδήλωτης εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο
καθώς και τις προκλήσεις που την συνοδεύουν, ενώ η
ΕΝΌΤΗΤΑ 2 περιλαμβάνει μια επισκόπηση των μέτρων
που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον κατασκευαστικό
κλάδο στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία,
τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.
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Ποιοι συμμετέχουν
στην αδήλωτη εργασία στον
κατασκευαστικό κλάδο;
•

•

•

Ο αντίκτυπος
της αδήλωτης εργασίας

ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ:

κυρίως αυτοαπασχολούμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις και «πολύ μικρές» επιχειρήσεις.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ που δεν δηλώνουν όλες τις συναλλαγές τους ή που χρησιμοποιούν μη εγγεγραμμένη ή υποδηλωμένη εργασία
(δηλ. μέρος του μισθού καταβάλλεται επισήμως
και μέρος αυτού ανεπίσημα ως «φακελάκι»):
τέτοιες επιχειρήσεις μπορεί να εμπλέκονται και
σε ΨΕΥΔΉ ΑΥΤΌ-ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ.
Ένας μικρότερος αριθμός ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ

•

•

•

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΙΔΡΥΘΕΊ ΕΙΔΙΚΆ, οι οποίες δεν δηλώνουν (ή δεν δηλώνουν

πλήρως) τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Συχνά, οι εταιρείες αυτές δεν ασκούν πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες και λειτουργούν ως εταιρείες παροχής εργατικού δυναμικού,
επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τα όρια και τις
πολυπλοκότητες του νόμου για να αποφύγουν τις
νομικές τους υποχρεώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι απλώς εικονικές.

•

•

•

Η αδήλωτη εργασία, στις διάφορες μορφές της,
έχει αντίκτυπο σε όλους. Οι εργοδότες που συμμετέχουν ενεργά στην αδήλωτη εργασία φέρνουν τις
επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις δημόσιες
υπηρεσίες σε μειονεκτική θέση:
Διαστρεβλώνοντας τον υγιή ανταγωνισμό, γεγονός που επηρεάζει τόσο την οικονομία όσο και το
εμπόριο,
Αφήνοντας τους εργαζόμενους χωρίς την απαραίτητη ασφάλιση, προστασία, επιδόματα και συντάξεις,
Φοροδιαφεύγοντας και εισφοροδιαφεύγοντας, γεγονός που υπονομεύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και θέτει σε κίνδυνο θεμελιώδεις
υπηρεσίες. Αυτό στη συνέχεια έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι νομοταγείς εταιρείες,
Δημιουργώντας πίεση για μια κοινωνική σύγκλιση
προς τα κάτω, με αποτέλεσμα οι νομοταγείς εταιρείες να παύουν να είναι πρόθυμες να πληρώνουν
φόρους και εισφορές που αυξάνονται λόγω των
δράσεων των μη νομοταγών εταιρειών,
Προκαλώντας την ανάγκη επένδυσης επιπλέον πόρων, εργατικού δυναμικού και χρόνου για θέματα
επιβολής, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν,
Υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στον νόμο και
στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.

European Platform
tackling undeclared work

ΔΊΚΑΙΗ ΕΡΓΑΣΊΑ,
ΔΊΚΑΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ

Το λογότυπο της εκστρατείας
των Ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων του κατασκευαστικού
κλάδου (EFBWW και FIEC),
για την καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας

ΠΕΊΤΕ ΌΧΙ
ΣΤΗΝ ΑΔΉΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΌ ΚΛΆΔΟ
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Για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην κατασκευαστική
βιομηχανία είναι απαραίτητη
μια συνεργατική προσέγγιση.
Οι τομεακοί κοινωνικοί εταίροι,
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και
οι επιθεωρήσεις εργασίας πρέπει
να εργασθούν από κοινού.
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Η ΑΔΉΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΌ ΚΛΆΔΟ
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBWW

αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία και την Ολλανδία
ήταν 14%, στην Ισπανία 13% και στο Λουξεμβούργο 11%. Συνεπώς, στο πλαίσιο της καταπολέμησης
της αδήλωτης εργασίας, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον κατασκευαστικό κλάδο ορισμένων Ευρωπαϊκών περιφερειών και χωρών σε
σχέση με άλλες.

Μια σύγκριση των δημοσκοπήσεων του Ευρωβαρομέτρου των ετών 2007, 2013 και 20192 (κάθε μία εκ
των οποίων περιλαμβάνει άνω των 27.000 προσωπικών συνεντεύξεων σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ)
αποκαλύπτει ότι ο Ευρωπαϊκός κατασκευαστικός
κλάδος αντιπροσωπεύει ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό αδήλωτης εργασίας. Το 2007, το 16%
όλων των αδήλωτων θέσεων εργασίας εντοπίζονταν
στον κατασκευαστικό κλάδο, σε σύγκριση με το
19% το 2013 και το 21% το 2019. Πάνω από το ένα
πέμπτο όλων των αδήλωτων θέσεων εργασίας καταγράφεται στον Ευρωπαϊκό κατασκευαστικό κλάδο.

Όσον αφορά την αγορά αδήλωτων αγαθών και υπηρεσιών, ο Πίνακας 3 αποκαλύπτει ότι, το 2019, το
10% των πολιτών στις 28 χώρες είχε εν γνώσει του
αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες από την αδήλωτη
οικονομία στο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της
συνέντευξης ( σε σύγκριση με 11% το 2013 και
16% το 2007). Από το σύνολο των αδήλωτων αγορών, το 30% (29% το 2013) αφορούσε σε επισκευές, συντήρηση και ανακαινίσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές από περιφέρεια σε
περιφέρεια. Το 2019, στις Σκανδιναβικές χώρες
καθώς και στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής
Ευρώπης, περίπου το ένα τρίτο (30%) όλης της
αδήλωτης εργασίας εντοπιζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο, σε σύγκριση με μόλις το ένα πέμπτο
(20%) στη Δυτική Ευρώπη και με μόνο μία στις επτά
αδήλωτες θέσεις εργασίας (15%) στη Νότια Ευρώπη. Εντούτοις, το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας
που αντιπροσωπεύει ο κατασκευαστικός κλάδος
έχει αυξηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες.
2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Βεβαίως, πάλι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Το ποσοστό των πολιτών που
αγοράζει αδήλωτες υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης μειώνεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές
περιφέρειες με την εξαίρεση της Νότιας Ευρώπης,
όπου και παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση.
Στο σύνολο των αδήλωτων αγορών, το 31% αφορούσε σε επισκευές και ανακαινίσεις στην Ανατολική-Κεντρική Ευρώπη και στη Νότια Ευρώπη, το
28% στη Δυτική Ευρώπη και το 25% στις Σκανδιναβικές χώρες (βλ. Πίνακα 4).

Υπάρχουν, επίσης, σημαντικές διαφορές σε εθνικό επίπεδο. Ενώ το 2019, στην Σλοβακία το 45%
όλης της αδήλωτης εργασίας εντοπιζόταν στον
κατασκευαστικό κλάδο, στη Βουλγαρία το 41%,
στην Εσθονία το 38% και στη Λετονία το 36%, το
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Ποσοστό όλων των
αδήλωτων θέσεων εργασίας
στον κατασκευαστικό κλάδο:
ανά Ευρωπαϊκή περιφέρεια

Πηγή: Δημοσκοπήσεις Ευρωβαρομέτρου
2007, 2013 & 2019
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Για άλλη μια φορά, παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές από χώρα σε χώρα. Ενώ το 2019, στην
Ελλάδα το ποσοστό των αδήλωτων αγορών που
αφορούσε σε επισκευές και ανακαινίσεις ήταν
44%, στη Βουλγαρία 42% και στη Σλοβακία 41%,
το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία, στη Λιθουανία
και την Πορτογαλία ήταν 22%, στη Γερμανία και τη
Ρουμανία 19% και στη Φιλανδία 14%.

Εργαζόμαστε μαζί –
η συνεργασία είναι θεμελιώδους
σημασίας
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η ευθύνη
για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
είναι κατακερματισμένη σε διαφορετικές αρχές
αρμόδιες για τη συμμόρφωση με την φορολογική,
ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας νοοτροπίας
«σιλό» και στην έλλειψη της απαραίτητης συντονισμένης στρατηγικής προσέγγισης. Ομοίως, η
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα διάφορα
Κράτη Μέλη μπορεί, συχνά, να περιορίζεται σε
ανταλλαγές απόψεων και διαβουλεύσεις. Ωστόσο,
σε κάποιες χώρες οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι
παίζουν ενεργό ρόλο.
Δεδομένου ότι η αδήλωτη εργασία στον κατασκευαστικό κλάδο έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι πρέπει να
έχουν ενεργό ρόλο στον προσδιορισμό των προκλήσεων και των λύσεων. Επιπροσθέτως, η ενεργή
συμμετοχή των εθνικών κοινωνικών εταίρων στην
υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων για την κα-

ΚΎΡΙΑ ΑΓΑΘΆ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΖΟΝΤΑΙ ΑΔΉΛΩΤΑ

επισκευές
και
ανακαινίσεις
σπιτιών

υπηρεσίες
κομμωτικής
ή καλλωπισμού

υπηρεσίες
υπηρεσίες
επισκευής (π.χ. καθαριότητας
κινητό τηλέφωνο,
ή σιδερώ
αυτοκίνητο)
ματος

αγορά
τροφίμων

ΛΌΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΟΥΣ

χαμηλότερη τιμή

εξυπηρέτηση σε φίλους,
συγγενείς ή συναδέλφους

βοήθεια σε κάποιον
που την χρειάζεται

Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 498 – «Αδήλωτη Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Εργασία πεδίου: 9/ 2019
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ταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματική. Διαχρονικά, οι Ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι του κατασκευαστικού κλάδου
έχουν επανειλημμένως υπογραμμίσει την ανάγκη
για αυτόνομες βιομηχανικές σχέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, καθώς και για μια δομημένη συνεργασία
με τις εθνικές αρχές.
Μια ολιστική και τομεακή προσέγγιση περιλαμβάνει τη «συνδυασμένη» και συντονισμένη στρατηγική και δράση στους τομείς της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, και την
πλήρη συμμετοχή και συνεργασία των κοινωνικών
εταίρων και άλλων φορέων. Ο απώτερος στόχος
δεν είναι απλώς η εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας, αλλά ο μετασχηματισμός αυτής σε δηλωμένη,
χρησιμοποιώντας πάντα ως αποτρεπτικό παράγοντα την τιμωρία των καταχρηστικών και δόλιων
δραστηριοτήτων. Η αδήλωτη εργασία έχει, επίσης,
μια πολιτιστική ή συμπεριφοριστική διάσταση που
καθιστά απαραίτητη μια συνεκτική, μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αυτό προϋποθέτει μια συνεκτική
πολιτική προσέγγιση και όχι κατακερματισμένες
πολιτικές, όπως ειδική νομοθεσία, ελέγχους αδειών ή μέτρα αμνηστίας.
Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προσωρινά μέτρα
διευκόλυνσης (όπως απαλλαγή από τον ΦΠΑ, χαμηλότεροι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές) είναι
δικαιολογημένα. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα
είναι σχεδιασμένα να διευκολύνουν την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, οφείλουν να είναι προσωρινά.

Συνεργατική οικονομία
και πιθανή σχέση
με την αδήλωτη εργασία
στον κατασκευαστικό κλάδο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τη συνεργατική
οικονομία ως επιχειρηματικά μοντέλα, στο πλαίσιο των οποίων οι δραστηριότητες διευκολύνονται
μέσω των συνεργατικών πλατφορμών, οι οποίες
δημιουργούν μια ανοιχτή αγορά για την προσωρινή
χρήση αγαθών και υπηρεσιών που συχνά παρέχουν
ιδιώτες.
Αυτό που παρατηρείται είναι η αυξανόμενη χρήση
των πλατφορμών για την εξεύρεση εργασίας και
εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, συχνά
στους υποκλάδους της συντήρησης και των επισκευών. Στον κατασκευαστικό κλάδο, το επιχειρη-

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΉΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

ματικό μοντέλο αυτών των πλατφορμών βασίζεται
στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συμπίεσης του
συνολικού κόστους εργασίας. Χρησιμοποιώντας
(συχνά εικονικό) αυτοαπασχολούμενο προσωπικό,
οι πλατφόρμες αυτές πιέζουν τις τιμές προς τα
κάτω αφού οι μισθοί που καταβάλουν για βάρδιες,
θέσεις εργασίας και διάφορα καθήκοντα, είναι
πολύ χαμηλότεροι από το νόμιμο κατώτατο μισθό
ή από αυτόν που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις
που ισχύουν για τους εργαζόμενους στην κατασκευαστική βιομηχανία.
Στη συνεργατική οικονομία υπάρχει σαφής απόσταση, φυσική και όχι μόνο, μεταξύ του πελάτη,
των ενδιάμεσων και των ανθρώπων που εκτελούν
την εργασία. Υπάρχουν, επίσης, πολλές θολές
εργασιακές σχέσεις και αδιαφανείς συμφωνίες
παροχής υπηρεσιών. Σε τελική ανάλυση, υφίσταται
σημαντικός κίνδυνος η συνεργατική οικονομία να
αποτελέσει γόνιμο έδαφος για την αδήλωτη εργασία.
Για να αποτραπεί η αδήλωτη εργασία και η ψευδής
αυτοαπασχόληση στον συνεργατικό κατασκευαστικό κλάδο, πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα
μέτρα πολιτικής και επιβολής. Όσον αφορά στη
συνεργατική εργασία στον κατασκευαστικό κλάδο,
συνιστάται επιτακτικά αυτή να επιτρέπεται μόνο
όταν οι πλατφόρμες και οι παίκτες που εμπλέκονται σε αυτή υπόκεινται σε προληπτική και συνεχή
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων / υπηρεσιών
που παρέχουν στον κατασκευαστικό κλάδο.

Τυπικά χαρακτηριστικά
του κατασκευαστικού κλάδου
Τέσσερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κατασκευαστικού κλάδου αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή:
η εργασία στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ο κατακερματισμός της εργασίας, ο υψηλός βαθμός κινητικότητας των εργαζομένων στον κατασκευαστικό
κλάδο, και ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των
κατασκευαστικών εταιρειών.
Από την φύση τους, οι περισσότερες κατασκευαστικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν διάφορες εταιρείες διαφορετικής εξειδίκευσης.
Κάποιες φορές, οι εν λόγω εταιρείες εργάζονται
διαδοχικά, άλλες φορές ταυτόχρονα. Παραδοσιακά,
αυτές οι εξειδικεύσεις ανατίθενται με υπεργολαβία ή με εξωτερική ανάθεση από τον βασικό
εργολάβο προς άλλες εταιρείες , οι οποίες με την
σειρά τους αναθέτουν την εργασία με υπεργολαβία
και / ή με εξωτερική ανάθεση. Αυτό, συχνά, έχει ως

Προσφορά
αδήλωτης
εργασίας
%

Εκ του οποίου,
επισκευές και
ανακαινίσεις
%

28 Ευρωπαϊκές χώρες

3

21

Ανατολική-Κεντρική Ευρώπη

2

30

Σλοβακία

3

45

Βουλγαρία

5

41

Λετονία

6

36

Ρουμανία

2

33

Σλοβενία

5

33

Κροατία

3

30

Λιθουανία

3

24

Τσεχία

4

24

Πολωνία

1

23

Ουγγαρία

4

19

Εσθονία

6

38

Σκανδιναβικές χώρες

6

30

Σουηδία

7

31

Δανία

8

30

Φιλανδία

3

21

Δυτική Ευρώπη

4

20

Γαλλία

4

24

Βέλγιο

6

24

Γερμανία

3

21

Αυστρία

4

20

Ηνωμένο Βασίλειο

1

20

Ιρλανδία

5

16

Ολλανδία

10

14

Λουξεμβούργο

7

11

Νότια Ευρώπη

3

15

Κύπρος

1

31

Πορτογαλία

3

30

Μάλτα

1

21

Ελλάδα

3

21

Ιταλία

3

14

Ισπανία

4

13

ΠΊΝΑΚΑΣ 2

Προσφορά
αδήλωτης εργασίας:
ποσοστό στον
κατασκευαστικό
κλάδο

Πηγή: ειδική δημοσκόπηση
Ευρωβαρομέτρου για την αδήλωτη
εργασία 2019
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3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Για αυτόν το λόγο
ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή
Αρχή Εργασίας το 2019.
8		Ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα: ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός που
καλύπτει την προσωρινή
διασυνοριακή κοινωνική
ασφάλιση βασίζεται στην
αρχή της χώρας καταγωγής, ενώ η Ευρωπαϊκή
Οδηγία για προσωρινούς
διασυνοριακούς μισθούς
και συνθήκες εργασίας
βασίζεται στους κανονισμούς της χώρας
υποδοχής.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μεγάλης αλυσίδας
υπεργολάβων και τη συμμετοχή πολλών εταιρειών.
Ένα μεγάλο μειονέκτημα των μεγάλων αλυσίδων
υπεργολαβίας ή εξωτερικής ανάθεσης είναι η
έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας.

ας των εργαζομένων τους, ώστε να διασφαλίζεται
η συμμόρφωση με τους κανόνες περί ανώτατου
εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και διαλλειμάτων.
Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην επαγγελματική ταυτότητα.

Παρά το ότι η υπεργολαβία στον κατασκευαστικό
κλάδο μπορεί να είναι απαραίτητη για κάποιες
εξειδικευμένες εργασίες ή για την παροχή υποστήριξης στην περίπτωση που η ικανότητα του εργολάβου μειωθεί (για τον οποιοδήποτε λόγο), η συνολική αποτελεσματικότητα των υπερβολικά μεγάλων
αλυσίδων υπεργολαβίας / εξωτερικής ανάθεσης
είναι αμφίβολη. Λόγω της έλλειψης διαφάνειας και
εταιρικής λογοδοσίας, η ευθύνη για τις διαδικασίες υπεργολαβίας στον κατασκευαστικό κλάδο είναι
συχνά ρυθμιζόμενη.3

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κατασκευαστικός
κλάδος είναι ένας από τους πιο κινητούς κλάδους, με τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους
εργαζόμενους να μετακινούνται διαρκώς για να
παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Υπάρχει, επίσης,
υψηλός βαθμός διασυνοριακής κινητικότητας.5
Διαχρονικά, ο αριθμός των διασυνοριακών αποσπάσεων στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένει
υψηλός. Μια συγκεκριμένη τάση των τελευταίων
ετών είναι η αύξηση του αριθμού των προσωρινών
αποσπάσεων εργαζομένων σε πολλαπλά Κράτη
Μέλη.6 Δεδομένης της εγγενούς σχέσης μεταξύ
αδήλωτης εργασίας και διασυνοριακών αποσπάσεων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο φαινόμενο της διασυνοριακής απάτης και κατάχρησης
στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτή η μορφή αδήλωτης εργασίας είναι πολύ συγκεκριμένη, συνεπώς
απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και εξειδικευμένοι
θεσμοί παρακολούθησης.7 Η ισχύουσα σύνθετη και
συχνά αντιφατική Ευρωπαϊκή νομοθεσία 8 καθιστά
εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση και εφαρμογή
μιας συνεκτικής πολιτικής για την καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας στις περιπτώσεις (προσωρινής) διασυνοριακής απασχόλησης.

Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίζεται από
έναν τεράστιο αριθμό εργασιακών χώρων και από
πολλές «πολύ μικρές», μικρές και μικρό-μεσαίες εταιρείες. Αυτές οι ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΈΝΕΣ
ΑΓΟΡΈΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ καθιστούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Καθώς η ικανότητα
παρακολούθησης των εθνικών θεσμών (και των
συνδικάτων) είναι περιορισμένη, έξυπνα και καινοτόμα (π.χ. ψηφιακά) εργαλεία ελέγχου θα ήταν
χρήσιμα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας του κατασκευαστικού κλάδου με αποδοτικό
και αποτελεσματικό τρόπο. Μέσω της ανταλλαγής
δεδομένων (π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ, οικοδομικές
άδειες, ασφαλιστικές εισφορές), μπορεί να γίνει η
απαιτούμενη επεξεργασία αυτών ώστε να οργανωθούν στοχευμένες επιθεωρήσεις.
Οι επαγγελματικές ταυτότητες, σχεδιασμένες να
βελτιώσουν τον έλεγχο, αποτελούν ένα χρήσιμο
εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.4
Μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-55/18) όρισε ότι οι εργοδότες οφείλουν να
τηρούν καθημερινά αρχείο όλων των ωρών εργασί-

Σε σύγκριση με άλλους κλάδους, ο κατασκευαστικός κλάδος έχει σχετικά χαμηλά περιθώρια
κέρδους. Είναι, επίσης, άκρως ανταγωνιστικός.
Οι κατασκευαστικές εταιρείες συχνά δίνουν πολύ
χαμηλές τιμές στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς,
προσδοκώντας να κερδίσουν τη σύμβαση και να
βγάλουν περισσότερα χρήματα μέσω των «εντολών
τροποποίησης».9 Αυτό οδηγεί σε άγριο ανταγωνισμό τιμών, με τα περιθώρια κέρδους να μπορούν
να αυξηθούν μόνο με την περικοπή του εργατικού

2007

2013

2019

ΕΕ

16

11

10

Σκανδιναβία

30

17

14

Δυτική Ευρώπη

18

10

9

Ανατολική-Κεντρική Ευρώπη

17

11

10

Νότια Ευρώπη

9

12

13

%

%

%

Πηγή: δημοσκοπήσεις Ευρωβαρομέτρου
2007, 2013 & 2019
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Ποσοστό πολιτών που αγοράζουν
αδήλωτες υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης

κόστους. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους η αδήλωτη εργασία είναι
τόσο υψηλή στον κατασκευαστικό κλάδο και για
τους οποίους ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
στον αποκλεισμό ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.

Αγορά
αδήλωτων
αγαθών και
υπηρεσιών
%

Εκ του οποίου,
επισκευές και
ανακαινίσεις

28 Ευρωπαϊκές χώρες

10

30

Ανατολική-Κεντρική Ευρώπη

10

31

Βουλγαρία

17

42

Σλοβακία

12

41

Τσεχία

16

34

Ουγγαρία

15

33

Πολωνία

5

32

Κροατία

18

28

Σλοβενία

11

28

Εσθονία

13

26

Λετονία

21

23

Λιθουανία

16

22

Ρουμανία

7

19

Δυτική Ευρώπη

9

28

Ηνωμένο Βασίλειο

5

39

Ιρλανδία

14

35

ΟΙ ΆΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ στοχεύουν στη μεί-

Βέλγιο

16

34

ωση ή αύξηση του κόστους και ως εκ τούτου στην
αύξηση των οφελών που απορρέουν από τη δηλωμένη εργασία. Η μείωση του κόστους αφορά στα
άμεσα οικονομικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν
για τις εταιρείες που μπορούν να αποδείξουν ότι
είναι νομοταγείς.10 Η αύξηση του κόστους αφορά
στις αποτρεπτικές οικονομικές κυρώσεις για τις
εταιρείες που δεν είναι νομοταγείς και εμπλέκονται σε αδήλωτες δραστηριότητες.

Γαλλία

8

31

Ολλανδία

27

28

Λουξεμβούργο

13

24

Αυστρία

12

22

Γερμανία

7

19

Ανατολική Ευρώπη

13

31

Ελλάδα

27

44

Μάλτα

30

36

Ισπανία

9

32

Ιταλία

12

28

Κύπρος

16

27

Πορτογαλία

16

22

Σκανδιναβικές χώρες

14

25

Δανία

16

36

Σουηδία

13

24

Φιλανδία

14

14

Δεδομένου ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ αδήλωτης εργασίας και ασυνήθιστα χαμηλών
τιμών στις μειοδοτικές διαδικασίες, πρέπει να
ενσωματωθούν συγκεκριμένα, υποχρεωτικά, αποτρεπτικά μέτρα στους κανόνες δημόσιων διαγωνισμών ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι ασυνήθιστα
χαμηλές τιμές.

Χρησιμοποιώντας το πλήρες
εύρος μοχλών πολιτικής
Ο γενικός στόχος είναι:
•	Ο μετασχηματισμός της αδήλωτης εργασίας σε
δηλωμένη, και ως εκ τούτου
• Η εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας.
Για να επιτευχθεί αυτό είναι διαθέσιμη μια ευρεία
γκάμα άμεσων και έμμεσων μέτρων πολιτικής.

Δεδομένου ότι αυτοί που συμμετέχουν ή σκέφτονται
να συμμετάσχουν σε αδήλωτη εργασία στον κατασκευαστικό κλάδο είναι λογικοί οικονομικοί παίκτες
που ζυγίζουν το κατά πόσο το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο κόστος του εντοπισμού
και της τιμωρίας, ο στόχος είναι να αλλάξει η σχέση
κόστους / οφέλους με την οποία είναι αντιμέτωποι.
Τα περισσότερα εργαλεία πολιτικής είναι αποτρεπτικά μέτρα, σχεδιασμένα να αποθαρρύνουν τις
εταιρείες από την προσφυγή στην αδήλωτη εργασία
λόγω του κινδύνου των ποινών και των κυρώσεων.
Αυτό μπορεί, βεβαίως, να επιτευχθεί με την επιβολή σημαντικών ποινών και αυστηρών κυρώσεων σε
όσους πιάνονται. Πέρα από τα πρόστιμα, νέες καινοτόμες μορφές κυρώσεων εφαρμόζονται σε πολλές χώρες, όπως η χρήση «λιστών μη συμμόρφωσης» που απαγορεύουν στους παραβάτες να κάνουν

%

ΠΊΝΑΚΑΣ 4

Αγορά αγαθών
και υπηρεσιών στην
αδήλωτη οικονομία:
ποσοστό στον
κατασκευαστικό
κλάδο

Πηγή: δημοσκόπηση
Ευρωβαρομέτρου για την
αδήλωτη εργασία 2019
10 Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να
δίνονται συγκεκριμένα
(οικονομικά) πλεονεκτήματα στις εταιρείες που
απλώς συμμορφώνονται
με τον νόμο.
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αίτηση για δημόσια προγράμματα υποστήριξης ή
να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, ή
πρωτοβουλίες τύπου «κατονομάζω και επιπλήττω»
όπου και δημοσιεύονται τα ονόματα των παραβατών.
Ωστόσο, οι σημαντικές ποινές και οι αυστηρές
κυρώσεις είναι άκρως αναποτελεσματικές αν δεν
επιβάλλονται σωστά. Επιβάλλονται σημαίνει ότι
έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, ότι, δηλαδή, συνεπάγονται πραγματικές ποινές και κυρώσεις. Αυτό
που συμβαίνει πολύ συχνά στην πραγματικότητα
είναι ότι πραγματοποιούνται πολύ λίγοι έλεγχοι  / επιθεωρήσεις, και δεν επιβάλλονται οι ποινές
και οι κυρώσεις, καθώς αυτές απορρίπτονται με
διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, τα επονομαζόμενα αποτρεπτικά εργαλεία των ποινών και των κυρώσεων καταλήγουν
να είναι ψευδείς λύσεις.
Το κόστος της αδήλωτης εργασίας μπορεί, επίσης,
να αυξηθεί αν ταυτόχρονα αυξηθεί η θεωρητική ή
πραγματική πιθανότητα εντοπισμού (π.χ. μέσω των
επιθεωρήσεων εργασίας, των πληροφορικών συστημάτων για την ταυτοποίηση στοιχείων, των συντονισμένων πρωτοβουλιών ανταλλαγής δεδομένων
μεταξύ κυβερνήσεων, των κοινών επιθεωρήσεων,
και με την χρήση παρακολούθησης από ομολόγους, όπως τηλεφωνικές «ανοιχτές γραμμές»).
Η εστίαση στην αύξηση του κόστους της αδήλωτης
εργασίας θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
της εξάλειψης της.
Χωρίς αυτά τα εργαλεία, το πιθανότερο είναι ο
εργολάβος να αποφασίσει ότι τα οφέλη από την
αδήλωτη εργασία ξεπερνούν το πιθανό κόστος
εντοπισμού του.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μια αποτελεσματική και
αποδοτική δράση προϋποθέτει τον συνδυασμό
άμεσων μέτρων με στόχο τον μετασχηματισμό της
αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη και στη συνέχεια
την πλήρη εξάλειψη της. Αυτό διασφαλίζει ότι τα
εργαλεία πρόληψης, ελέγχου και επιβολής χρησιμοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο.
Οι άμεσες προσεγγίσεις μπορούν να χωριστούν σε
κίνητρα και αποτρεπτικά μέτρα, τόσο στην πλευρά
της προσφοράς όσο και στην πλευρά της ζήτησης,
με στόχο τον μετασχηματισμό και εξάλειψη της
αδήλωτης εργασίας. Άπτονται, δηλαδή, της σχέσης
πελάτη- εργολάβου, όπου ο εργολάβος παρέχει
αδήλωτη εργασία ως απόκριση στη ζήτηση του
πελάτη. Στην κατασκευαστική βιομηχανία, δεν
μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία αν παραβλέψουμε την σχέση μεταξύ πελάτη
και εργολάβου.
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Στην πλευρά της προσφοράς, τα προσδιορισμένα
κίνητρα και αποτρεπτικά μέτρα απλοποιούν τη
συμμόρφωση, τις αμνηστίες, τα συστήματα πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, τους στοχευμένους ελέγχους, τις αποτρεπτικές ποινές /κυρώσεις
καθώς και την παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όσους επιθυμούν να μεταβούν από την αδήλωτη στη δηλωμένη εργασία.
Τα εν λόγω κίνητρα και αποτρεπτικά μέτρα είναι
ενεργά και σχεδιασμένα να επιβάλλουν αλλαγές.
Μια θετική έμμεση συνέπεια των κινήτρων και
αποτρεπτικών μέτρων στην πλευρά της προσφοράς
είναι ότι ενθαρρύνουν την αυτορρύθμιση. Προς
αποφυγή των άμεσων μέτρων, οι εμπλεκόμενοι
φορείς θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα δικά
τους εργαλεία ώστε να αποφύγουν την εξωτερική
παρέμβαση. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η αυτορρύθμιση δεν συμβαίνει αυτομάτως. Συμβαίνει
μόνο όταν τα αρνητικά μέτρα ξεπερνούν το μειονέκτημα / κόστος της αυτορρύθμισης, και όταν αυτή
θεωρείται λιγότερο ζημιογόνο μέσο, ο έλεγχος του
οποίου βρίσκεται στα χέρια των ενδιαφερομένων.
Στην πλευρά της ζήτησης αδήλωτης εργασίας, τα
κίνητρα και τα αποτρεπτικά μέτρα στοχεύουν τους
«πελάτες», δηλαδή, τα άτομα ή τους φορείς που
ενδεχομένως ωφελούνται από τις χαμηλότερες
τελικές τιμές. Στην κατασκευαστική βιομηχανία,
οι πελάτες είναι, συχνά (αλλά όχι πάντοτε), οι ιδιοκτήτες του κτιρίου ή του κατασκευαστικού έργου.
Στην περίπτωση εργασιών επισκευής, συντήρησης
ή ανακαίνισης ιδιωτικής κατοικίας, οι πελάτες
θα μπορούσαν να ανταμείβονται όταν επιλέγουν
δηλωμένα αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. εκπτώσεις
στον φόρο εισοδήματος βάσει τους κόστους χρήσης δηλωμένων υπηρεσιών, έκδοση κουπονιών
(vouchers) ώστε οι πελάτες να πληρώνουν μόνο
ένα μέρος του ωρομισθίου, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από το κράτος, και με την χρήση έμμεσων
φοροεκπτώσεων). Η ίδια προσέγγιση θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερους πελάτες
στους οποίους θα δίνονταν συγκεκριμένα κίνητρα.
Στην πλευρά της αποτροπής της αδήλωτης εργασίας, οι πελάτες δεν πρέπει να απαλλάσσονται από
αποτρεπτικές κυρώσεις. Άλλωστε, αυτοί είναι συχνά οι δικαιούχοι των χαμηλότερων τιμών. Επιπλέον, οι πελάτες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο (συνεπώς
και μεγαλύτερη ευθύνη) του μηχανισμού των τιμών.
ΟΙ ΈΜΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ αναγνωρίζουν ότι

οι πολίτες και οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν
είναι μόνο λογικοί οικονομικοί φορείς που απλώς
υπολογίζουν τα κόστη και τα οφέλη, αλλά και κοι-
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Προκειμένου να υπάρξει ένας απτός
αντίκτυπος σε επίπεδο εργασιακού
χώρου, πρέπει να αναβαθμίσουμε,
επειγόντως, τα εργαλεία πρόληψης,
επιθεώρησης και επιβολής ούτως
ώστε να καταπολεμήσουμε την
αδήλωτη εργασία στην
κατασκευαστική βιομηχανία.

νωνικοί φορείς που εμπλέκονται στην αδήλωτη
εργασία διότι τα πρότυπα, οι αξίες και οι πεποιθήσεις τους δεν ευθυγραμμίζονται με τους νόμους
και τους κανονισμούς, λόγω, παραδείγματος χάρη,
της έλλειψης εμπιστοσύνης στο κράτος και σε όσα
αυτό προσπαθεί να επιτύχει. Αυτό, πολύ πιθανώς,
να οφείλεται στα μεγάλα χρηματικά ποσά που διακινούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία, στις
περιορισμένες επιθεωρήσεις και ελέγχους και
στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών.
Για να επιτευχθεί αυτή η ευθυγράμμιση απαιτείται
μια διττή στρατηγική. Από τη μία πλευρά, οι έμμεσες προσεγγίσεις πολιτικής αποσκοπούν να αλλάξουν τα πρότυπα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις
σχετικά με την αποδοχή συμμετοχής στην αδήλωτη
εργασία, να τις ευθυγραμμίσουν με τους νόμους
και τους κανονισμούς (μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
για παράδειγμα). Όμως η αλλαγή των προτύπων,
των αξιών και των πεποιθήσεων δεν είναι εύκολη.
Απαιτεί ένα ξεκάθαρο όραμα, μακροπρόθεσμη

δέσμευση και ισχυρά επιχειρήματα. Επίσης, τα
πλεονεκτήματα και η ανάγκη για αλλαγή πρέπει να
είναι σαφή. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι τείνουν να προτιμούν την υπάρχουσα κατάσταση και
διστάζουν να αποδεχτούν αλλαγές.
Αυτές οι έμμεσες προσεγγίσεις πολιτικής πρέπει
να επιφέρουν και θεσμική αλλαγή. Αυτή μπορεί
να περιλαμβάνει την υιοθέτηση των εσωτερικών
διαδικασιών επίσημων θεσμών, την κατάρτιση και
επαγγελματικοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων,
και την μείωση του εσωτερικού διοικητικού φόρτου. Τα μέτρα αυτά αναμφίβολα θα βελτιώσουν την
άποψη που έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
για την δικονομική και διανεμητική ισότητα και
δικαιοσύνη, και συνεπώς θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τη λειτουργία της.
Υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία αλλά και
συναίνεση ότι η συνδυασμένη χρήση άμεσων και
έμμεσων μέτρων είναι ο πιο αποτελεσματικός και
αποδοτικός τρόπος καταπολέμησης της αδήλωτης
εργασίας στην κατασκευαστική βιομηχανία.11

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Αναπτύσσοντας μια
ολιστική προσέγγιση για
την αδήλωτη εργασία.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Βρυξέλλες.

13

ΕΝΌΤΗΤΑ 2

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΈΡΓΟ
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΉΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ»
(TUWIC)
Το έργο TUWIC χρηματοδοτείται από την ΕΕ και αποσκοπεί να διευκολύνει την υλοποίηση μιας ολιστικής
προσέγγισης για την αδήλωτη εργασία (ΑΕ) στον κατασκευαστικό κλάδο. Το έργο υλοποιήθηκε σε επτά
Κράτη Μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία). Σε κάθε χώρα, συνδικάτα του κατασκευαστικού κλάδου, ομοσπονδίες εργοδοτών και αρχές επιβολής συνεργάστηκαν για να
αναπτύξουν μια γκάμα πολιτικών πρωτοβουλιών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των πιθανών δράσεων
για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες
συνοψίζονται στο ΣΧΉΜΑ 1. Το έργο TUWIC αποτελεί παράδειγμα όσων μπορούν να επιτευχθούν μέσω
της τριμερούς συνεργασίας και του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη.
Δεδομένου ότι πάνω από το ένα πέμπτο (21%) των αδήλωτων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη καταγράφονται στον κατασκευαστικό κλάδο, η προώθηση των πρωτοβουλιών πολιτικής TUWIC θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή αδήλωτη οικονομία.

ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΑΠΌ ΤΟ ΒΈΛΓΙΟ
Του Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Βάσει ενός εγγράφου συζήτησης, αποφασίστηκε
να αποτυπωθεί ο υφιστάμενος βαθμός αδήλωτης
εργασίας στον Βελγικό κατασκευαστικό κλάδο και
τα μέτρα που αναλήφθηκαν για την καταπολέμησή
της. Διοργανώθηκε, επίσης, ένα εθνικό συνέδριο
στις 20 Φεβρουαρίου 2020.
Η αδήλωτη εργασία παραμένει μια καθημερινή
πραγματικότητα στη Βελγική οικονομία, κυρίως
στον κατασκευαστικό κλάδο. Δημιουργεί αθέμιτο
ανταγωνισμό για τις εταιρείες που ακολουθούν
τους κανόνες και συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι
δεν ωφελούνται από τα πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας. Αδήλωτη εργασία σημαίνει,
επίσης, ότι οι πελάτες δεν έχουν καμία εγγύηση
στην περίπτωση εργασίας κακής ποιότητας. Τέλος,
αλλά εξίσου σημαντικό, οδηγεί στη μείωση των
δημοσίων εσόδων και συνεπώς στη διάβρωση της
ασφαλιστικής χρηματοδότησης.
Ένας συνδυασμός μέτρων θα είναι πάντα απαραίτητος για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργα-
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σίας, δεδομένων των τριών παραγόντων («πίεση»,
«ευκαιρία» και «εξορθολογισμός») που ωθούν μια
εταιρεία ή ένα άτομο να προσφύγει στην αδήλωτη
εργασία. Εν προκειμένω, πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ της καταπολέμησης της αδήλωτης
εργασίας σε δραστηριότητες από επιχείρηση προς
επιχείρηση (Β2Β) και σε δραστηριότητες από
επιχείρηση προς καταναλωτή (B2C). Ταυτόχρονα,
θα χρειαστούν μέτρα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.
Την τελευταία δεκαετία, η αδήλωτη εργασία στον
Βελγικό κατασκευαστικό κλάδο έχει αποκτήσει μια
ισχυρή διακρατική διάσταση. Ο αριθμός των εισερχόμενων αποσπασμένων εργαζομένων και των
αυτοαπασχολούμενων στον Βελγικό κατασκευαστικό κλάδο έχει εκτοξευθεί. Η χρησιμοποίηση αυτών
των εργαζομένων έχει, επίσης, οδηγήσει σε καταχρηστικές πρακτικές. Ωστόσο, η παρακολούθηση
και ο έλεγχος αυτών των καταχρήσεων από τις
κοινωνικές επιθεωρήσεις διενεργούνται δυσκολότερα λόγω της ανάγκης για αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία. Πάρα ταύτα, παρατηρείται μια
σαφής αύξηση της δυναμικής στον αγώνα κατά της
διασυνοριακής απάτης στις εισφορές και της αδήλωτης εργασίας. Για παράδειγμα, οι διατάξεις της
Οδηγίας 2018/957 (ΕΕ) πρέπει να μεταφερθούν
στο εθνικό δίκαιο ως τις 30 Ιουλίου 2020. Τούτο
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ΣΧΉΜΑ 1

Τα μέτρα πολιτικής του TUWIC για
τον μετασχηματισμό της αδήλωτης
εργασίας σε δηλωμένη στον
κατασκευαστικό κλάδο

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΔΉΛΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΊΑ

ΈΜΜΕΣΟΙ
ΈΛΕΓΧΟΙ

ΆΜΕΣΟΙ
ΈΛΕΓΧΟΙ

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ
(‚ΡΑΒΔΙΆ‘)
ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΏΣΕΙΣ

Δελτία ταυτότητας RO
Ευθύνη εφοδιαστικής αλυσίδας RO
Προαναγγελθείσες επιθεωρήσεις BE
Δέουσα επιμέλεια στις εφοδιαστικές
αλυσίδες FR
Εφαρμογή για την καταγραφή
του ωραρίου εργασίας
(σε φάση προετοιμασίας) ES
DURC (Ενιαίο Έγγραφο
Κανονικότητας Εισφορών) IT
Συμφωνίες διασυνοριακής συνεργασίας
μεταξύ ταμείων κοινωνικής ασφάλισης
ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και
εργαζομένων IT
Συμφωνίες περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων
και της επιθεώρησης εργασίας IT
Ενεργός ρόλος του ασφαλιστικού
ταμείου ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων της κατασκευαστικής βιομηχανίας (BUAK) AT

ΚΊΝΗΤΡΑ
(‚ΚΑΡΌΤΑ‘)
Εκπαίδευση από το ασφαλιστικό
ταμείο ίσης εκπροσώπησης
εργοδοτών και εργαζομένων
της κατασκευαστικής βιομηχανίας
(Ταμείο κοινωνικής ασφάλισης
Οικοδόμων) RO
Βοήθεια στους εργαζόμενους
για τον εντοπισμό ευκαιριών
(π.χ. γραφείο ευρέσεως εργασίας,
δικτυακή πύλη) AT
Κίνητρα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων FR
Ίδρυμα Εργασίας του
Κατασκευαστικού κλάδου ES

ΜΕΊΩΣΗ ΑΣΣΥΜΕΤΡΊΑΣ
ΜΕΤΑΞΎ ΕΠΊΣΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΊΣΗΜΩΝ ΘΕΣΜΏΝ
Εκπαίδευση υπηκόων τρίτων χωρών
σχετικά με το εργατικό δίκαιο RO
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης BG
Ενημέρωση των εργαζομένων
στα εργοτάξια για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Παρισιού το 2024
σχετικά με τον εργατικό δίκαιο FR
Εκστρατεία ενημέρωσης για το
κόστος της αδήλωτης εργασίας AT
Ενημέρωση και εκπαίδευση
εργαζομένων στα εργοτάξια των
Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού
2024 σχετικά με τα δικαιώματά τους
FR
Προώθηση συμφωνιών συνεργασίας
και Μνημονίων Κατανόησης μεταξύ
των εθνικών κοινωνικών εταίρων
και των αρχών FR
Συνεργασία μεταξύ του BUAK
και των εθνικών αρχών AT

Ευθύνη πελάτη στην κατασκευαστική
βιομηχανία AT
Ευθύνη υπεργολαβίας και περιορισμός
της υπεργολαβίας ES

σημαίνει ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από
τις αρμόδιες κοινωνικές επιθεωρήσεις το δεύτερο
μισό του 2020, ούτως ώστε να ενημερώσουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη (μεταξύ άλλων, μέσω της
ενιαίας εθνικής ιστοσελίδας, της επικαιροποίησης
και μετάφρασης των τομεακών κατευθυντήριων

γραμμών και καταλόγων ελέγχου που εκδίδει η
Κοινωνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Διερευνήσεων (SIOD/SIRS), και μέσω των επονομαζόμενων
«επιθεωρήσεων έκπληξη»), και στη συνέχεια να
διεξάγουν ελέγχους στους Βέλγους εργολάβους
που χρησιμοποιούν τις αποσπάσεις αλλά και τους
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ξένους παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον, η συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης είναι σε εξέλιξη. Ο καλύτερος έλεγχος
των όρων για τις αποσπάσεις από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές πριν την έκδοση του εντύπου Α1
αποτελεί κλειδί για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας μέσω αποσπάσεων. Οι έλεγχοι για
την καταβολή του σωστού επιπέδου ασφαλιστικών
εισφορών στο Κράτος Μέλος αποστολής πρέπει,
επίσης, να ενισχυθούν κυρίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα
Κράτη Μέλη αποστολής και υποδοχής. Επιπρόσθετα, η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη
για να διασφαλισθεί μια (πιο αποτελεσματική)
επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Σχετικά με αυτό,
η προσφάτως ιδρυθείσα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) θα αποτελέσει έναν σημαντικό εταίρο
στον αγώνα κατά της διασυνοριακής απάτης στις
εισφορές.

Η τεράστια προσοχή που δίνεται στο θέμα του
«κοινωνικού ντάμπινγκ» μέσω των αποσπάσεων
μπορεί, ενίοτε, να δημιουργεί την εντύπωση ότι
η «εθνική» αδήλωτη εργασία δεν αποτελεί πλέον
πρόβλημα. Ωστόσο, αυτή παραμένει μια πρόκληση
που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Για την ακρίβεια, η αδήλωτη εργασία ήταν ήδη
πραγματικότητα πριν το κοινωνικό ντάμπινγκ μέσω
αποσπάσεων γίνει καυτό θέμα συζήτησης. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης
(βλ. το πρόσφατο «Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 498 για
την αδήλωτη εργασία») και των επιθεωρήσεων από
τις αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν ότι η αδήλωτη
εργασία παραμένει πραγματικότητα στον Βελγικό
κατασκευαστικό κλάδο. Σύμφωνα με την Εθνική
Τράπεζα του Βελγίου, περίπου το ένα πέμπτο του
πλούτου που παράγεται από τον κατασκευαστικό
κλάδο προέρχεται από δραστηριότητες στην παραοικονομία. Αυτή η εκτίμηση του μεγέθους της
αδήλωτης εργασίας είναι σημαντικά υψηλότερη σε

Οι επιθεωρήσεις με φυσική παρουσία
στον εργασιακό χώρο είναι κρίσιμης σημασίας.
Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να αυξήσουμε
τον αριθμό των επιθεωρητών εργασίας.
Οι επιθεωρητές εργασίας πρέπει να είναι
εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία
πληροφοριών και επικοινωνιών και να
λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση.
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σχέση με άλλους κλάδους. Tο φαινόμενο αυτό πολύ
συχνά δικαιολογείται ή υποτιμάται: «η αδήλωτη
εργασία είναι το καύσιμο που κινεί την οικονομία».
Φαίνεται ότι είναι ακόμα πολιτισμικά αποδεκτή στο
Βέλγιο. Αυτό υπογραμμίζει το πόσο σημαντικές
είναι οι κοινωνικές επιθεωρήσεις και το σύστημα
ποινικής δικαιοσύνης. Στο κάτω κάτω, η επιβολή
δεν μπορεί να αφεθεί στους κοινωνικούς εταίρους
διότι η «αυτορρύθμιση» θα είναι πάντα δύσκολη.
Τα ποσοστά των παραβάσεων παραμένουν πολύ
υψηλά παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιθεωρήσεις έχουν εστιάσει σε αυτό τον κλάδο εδώ και
δεκαετίες. Γι’ αυτό δεν μπορούμε και δεν πρέπει
να επαναπαυόμαστε. Συνεπώς, οποιαδήποτε
επικαιροποίηση του «Σχεδίου για τον δίκαιο ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό κλάδο» δεν πρέπει
να εστιάζει μόνο στο κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά
να λαμβάνει υπόψη την αμιγώς εθνική αδήλωτη
εργασία. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω
της πιο ενεργούς συμμετοχής των φορολογικών
επιθεωρήσεων στις διαβουλεύσεις και τις επιθεωρήσεις. Πράγματι, οι κοινωνικές επιθεωρήσεις
συμμετέχουν πολύ λιγότερο στην καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας σε δραστηριότητες από
επιχείρηση προς πελάτη (B2C). Οι φορολογικές
επιθεωρήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό
ρόλο σε αυτό, εξακριβώνοντας το εισόδημα των
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων καθώς και τις
δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν στον κατασκευαστικό
κλάδο.
Η πρόσφατη απαλλαγή από την καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου επί του μισθού για εργασία
με βάρδιες στον κατασκευαστικό και συναφείς
κλάδους, σε συνδυασμό με την «φορολογική μεταβολή» αναμφισβήτητα αποτελεί μια σημαντική
φορολογική ελάφρυνση για τον κατασκευαστικό
κλάδο και, κατά συνέπεια, σημαντική φορολογική
δαπάνη για την Βελγική κυβέρνηση. Τέτοια μέτρα
θα έπρεπε κανονικά να οδηγούν στη μείωση της
αδήλωτης εργασίας και στην αύξηση του αριθμού
των κανονικών θέσεων εργασίας. Αυτό μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι οι εκτιμήσεις του μεγέθους
και των τάσεων στην αδήλωτη εργασία, καθώς και
οι προσπάθειες για την καταπολέμησή της βασίζονται περισσότερο στις εντυπώσεις παρά στα
γεγονότα. Υπάρχει «η εντύπωση» ότι η αδήλωτη
εργασία έχει μειωθεί, ότι η φορολογική μεταβολή
προκαλεί μια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων υπηκόων της χώρας και ούτω καθεξής.
Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη
παρακολούθηση του φαινομένου, με εκ τον προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των μέτρων
που λαμβάνονται για την καταπολέμησή του, ξε-

κινώντας με την αξιολόγηση του «Σχεδίου για τον
δίκαιο ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό κλάδο»,
της απαλλαγής από την καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου επί του μισθού για εργασίες με
βάρδιες στον κατασκευαστικό και σε συναφείς
κλάδους, και τέλος του «νόμου για δευτερεύουσες
δραστηριότητες». Ως μέρος της μεταρρύθμισης
των κοινωνικών επιθεωρήσεων, αποφασίστηκε να
ενισχυθεί ο στρατηγικός και συντονιστικός ρόλος
του SIOD/SIRS, μεταξύ άλλων, μέσω της σύστασης
επιστημονικά τεκμηριωμένου Κέντρου Γνώσης
για την απάτη στις εισφορές, το οποίο θα έχει
ως στόχο την ανάπτυξη μιας εμπεριστατωμένης
στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης
στις εισφορές. Η εν λόγω πρωτοβουλία αξίζει να
επικροτηθεί.
Τέλος, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι
ο αθέμιτος ανταγωνισμός στον κατασκευαστικό
τομέα, προκληθείς από κάποιους φορείς που δεν
πληρώνουν καθόλου ή πληρώνουν χαμηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές ή άλλους φόρους, έχει σε
σημαντικό βαθμό νομιμοποιηθεί από τις διάφορες
άτυπες μορφές απασχόλησης (αποσπάσεις, αυτοαπασχόληση σε δευτερεύουσα δραστηριότητα, «Νόμος περί δευτερευουσών δραστηριοτήτων» κτλ.).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ισότιμου
ανταγωνισμού. Επίσης, δεν υπάρχουν επαρκείς
εγγυήσεις ότι οι παίκτες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο έχουν την ελάχιστα απαιτούμενη επιστημονική γνώση. Πρόκειται για μια νοσηρή και
απαράδεκτη κατάσταση. Σημαίνει ότι ο αριθμός
των ανθρώπων που πληρώνουν φόρους στο Βέλγιο, καθώς και η φορολογική βάση, μειώνονται.
Για αυτό τον λόγο πρέπει να γίνουν προσπάθειες
να αυξηθεί το ποσοστό των απασχολούμενων και
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων στα Βελγικά
εργοτάξια που φορολογούνται «κανονικά» στο
Βέλγιο.

17

ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΑΛΛΊΑ
Της Anouk Lavaure,
Γενική Διεύθυνση Εργασίας

Στη Γαλλία, συμμετείχαν στο έργο συνδικάτα εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου και οργανώσεις εργοδοτών δημοσίων έργων. Συμμετείχαν, επίσης, αρκετοί οργανισμοί και δημόσιοι φορείς που
συνδέονται με την κατασκευή των υποδομών για τους
Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.
Η Γενική Διεύθυνση Εργασίας (Direction Générale
du Travail, DGT) συντόνισε τη Γαλλική συμμετοχή
σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση εργασίας
και απασχόλησης της περιφέρειας Ile-de-France
(Direccte), δεδομένου ότι οι περισσότερες Ολυμπιακές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις εντοπίζονται στην περιφέρεια του Παρισιού. Οι δράσεις βασίστηκαν σε πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων
και είχαν την υποστήριξη των δημόσιων αρχών.
Οι εταίροι του έργου συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις συνεδριάσεων του έργου
για την εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ των Γάλλων κοινωνικών εταίρων της κατασκευαστικής βιομηχανίας και όλων
των θεσμών, αρχών και οργανισμών που συμμετέχουν στην κατασκευή των υποδομών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Διοργανώθηκαν
πολλές ανταλλαγές πληροφοριών και συναντήσεις
συντονισμού μεταξύ όλων των εταίρων.
Υπήρξε μια αρχική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
όλων των εταίρων για να προσδιορισθούν οι προσδοκίες/προκλήσεις των διάφορων ενδιαφερομένων μερών καθώς και οι προ-υπάρχουσες πρωτοβουλίες αλλά και για να καθορισθεί μια αρχική
σειρά ενεργειών.
Διοργανώθηκε μια συνάντηση ενημέρωσης και συζήτησης σχετικά με την οργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων του Λονδίνου του 2012, στην οποία παρουσιάστηκε ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ
των συνδικάτων του κατασκευαστικού κλάδου του
ΗΒ, της Ολυμπιακής Αρχής για την Παράδοση των
Εγκαταστάσεων και Υποδομών (ODA) και της Οργανωτικής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
(LOCOG). Ο συντονισμός αυτός έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στις κοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών χώρων, όπως η επαγγελματική υγεία και
ασφάλεια (OSH), η στέγαση, οι συνθήκες εργασίας
κ.ο.κ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου ήταν
οι πιο ασφαλείς Ολυμπιακοί όλων των εποχών, με
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συνολικό ποσοστό τραυματισμών 0.17 ανά 100.000
ανθρωποώρες και κανένα θανατηφόρο ατύχημα.
Ο συντονισμός κατοχυρώθηκε σε μια συμφωνία
συνεργασίας και ένα μνημόνιο κατανόησης που
υπέγραψαν όλοι οι εταίροι. Οι συμφωνίες περιελάμβαναν τις ακόλουθες διατάξεις:
• Διασφάλιση ποιοτικής εμπειρίας
των Αγώνων για όλους
• Εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση
• Υγεία, ασφάλεια και πρόνοια
• Ισότητα, ποικιλομορφία και συμπερίληψη
• Διευκόλυνση της αποτελεσματικής συμβολής
των συνδικάτων
• Άμεση απασχόληση
• Ιδιότητα μέλους σε συνδικαλιστική οργάνωση
• Μισθοί και επιδόματα.
Στην ίδια εκδήλωση, η Βελγική Κατασκευαστική
Συνομοσπονδία, η οποία εκπροσωπεί εργοδότες
στη βιομηχανία, παρουσίασε τις δράσεις που έχει
αναλάβει για τον εντοπισμό ασυνήθιστα χαμηλών
τιμών σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Τέλος, η Διεθνής των Οικοδόμων και Ξυλουργών
(BWI) παρουσίασε τρεις εμπειρίες επιθεωρήσεων
εργασίας σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις:
• Επιθεώρηση εργασίας με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου FIFA στη Ρωσία το 2018
• Επιθεώρηση εργασίας με την Ανώτατη Επιτροπή
για την Παράδοση εγκαταστάσεων και για την
Κληρονομιά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022 στο Κατάρ
• Κοινή επιθεώρηση των έργων VINCI-QDVC
στο Κατάρ βάσει μιας Διεθνούς Συμφωνίας
Πλαίσιο (IFA).
Οι εν λόγω διεθνείς βέλτιστες πρακτικές υπήρξαν
χρήσιμες, πρακτικές και μεταβιβάσιμες στις αρμόδιες Γαλλικές αρχές, ιδιαίτερα στον φορέα που
είναι υπεύθυνος για τις Ολυμπιακές υποδομές
(SOLIDEO), και στους Γάλλους κοινωνικούς εταίρους της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Οι εταίροι του έργου συζήτησαν, επίσης, για τις
ανάγκες προσλήψεων σε δημόσια έργα και σε
κατασκευές στην περιφέρεια Ile-de-France (δηλ.
Ευρύτερη περιοχή του Παρισιού), για την συμφωνία πλαίσιο για την ανάπτυξη της απασχόλησης και
των δεξιοτήτων ούτως ώστε να στηριχτούν οι εταιρείες στη διαδικασία προσλήψεων, για την Κοινωνική Χάρτα των Ολυμπιακών Αγώνων που υπέγραψαν οι Γαλλικές διεπαγγελματικές οργανώσεις
κοινωνικών εταίρων και επαγγελματιών, η οποία
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση και τα δι-
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Η εμπειρία μας διδάσκει ότι στην περίπτωση των μεγάλων εργοταξίων, η ισχυρή δέσμευση
των κοινωνικών εταίρων, των αρχών, των εργολάβων και των πελατών, μπορεί να έχει
ουσιαστικά αποτελέσματα και να αποτρέψει την αδήλωτη εργασία και τα ατυχήματα
σε όλα τα στάδια της αλυσίδας υπεργολαβίας.

καιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς
και για τη συμφωνία σχετικά με τους στόχους που
υπεγράφη μεταξύ SOLIDEO και κάθε πελάτη.
Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν να
εργάζονται στους ακόλουθους τρεις τομείς:
• Διασφάλισης ενεργούς συμμετοχής όλων των ιδιοκτητών του έργου στην αποτελεσματική υλοποίηση των προσδιορισμένων βέλτιστων πρακτικών
• Παροχής βοήθειας στις αρμόδιες επί των προσφορών αρχές, στους εργολάβους και τους
πελάτες σχετικά με την σύνταξη προσκλήσεων/
απαντήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και την
θέσπιση κανόνων για την αξιολόγηση των έγκυρων προσφορών των υποψηφίων (σύμφωνα με
τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Βελγική Κατασκευαστική Συνομοσπονδία)
• Βελτίωσης των εργαλείων ενημέρωσης των
εργαζομένων και των εταιρειών σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους πριν

την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια των κατα
σκευαστικών εργασιών, αντλώντας έμπνευση
από την πολύγλωσση ιστοσελίδα
www.constructionworkers.eu.12

Διάφορες ανάγκες επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων:
• Βελτίωση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων
• Υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης μιας
διαδικασίας για την προώθηση της δικτύωσης
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών βάσει ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα περιλαμβάνει
κατάρτιση, πληροφόρηση, ολοκλήρωση υποχρεωτικών διατυπώσεων, κτλ.
• Προσδιορισμός πρόσθετων βέλτιστων πρακτικών
και υφιστάμενων εργαλείων για την εξασφάλιση
της πρόσβασης στα εργοτάξια
• Πιθανός διορισμός «κοινωνικού συντονιστή για την
ενδιαίτηση των αποσπασμένων εργαζομένων».

12 Την ιστοσελίδα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και
Ξυλουργών (EFBWW)
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ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΑΠΌ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ
Της Vanya Tividosheva

Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι της Βουλγαρικής
κατασκευαστικής βιομηχανίας συμφωνούν ότι η
αδήλωτη εργασία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και
ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους
χειρότερα πληττόμενους.
Οι Βουλγαρικές εθνικές πρωτοβουλίες για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην κατασκευαστική βιομηχανία στοχεύουν στην ενίσχυση
του τριμερούς διαλόγου, στη διευκόλυνση των συζητήσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των
αρχών, και στον προσδιορισμό (νέων) λύσεων για
την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην
κατασκευαστική βιομηχανία.
Οι σημαντικότεροι εθνικοί τομεακοί εταίροι είναι:
• τα συνδικάτα: η Ομοσπονδία Συνδικάτων στους
κλάδους των Κατασκευών, της Βιομηχανίας
και της Παροχής Ύδατος – Podkrepa (FCIW
PODKREPA) και η Ομοσπονδία Ανεξάρτητων
Συνδικάτων του Κατασκευαστικού Κλάδου (FITUC);
• το Βουλγαρικό Κατασκευαστικό Επιμελητήριο
(BCC), η Ομοσπονδία Εργοδοτών της κατασκευαστικής βιομηχανίας,
• η Γενική Εκτελεστική Υπηρεσία Επιθεώρησης
Εργασίας.
Βασικές επιχειρηματικές οργανώσεις, συνδικάτα
και κρατικές αρχές συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό των εθνικών εκδηλώσεων, την προώθηση των
ευρωπαϊκών εργαλείων (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα
για την Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας),
και τον επιμερισμό των ευθυνών και καθηκόντων
με σκοπό την εξεύρεση και υλοποίηση λύσεων για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την αδήλωτη εργασία.
Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι του κατασκευαστικού
κλάδου δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν και επέδειξαν κοινό ενδιαφέρον για την ανταλλαγή εμπειριών
και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε αρκετές
περιοχές παρεμβάσεων:
• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την σπουδαιότητα
της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας στον
κατασκευαστικό κλάδο
• Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα
που λαμβάνει κάθε οργανισμός που συμμετέχει
στην εταιρική σχέση
• Προώθηση κοινών Ευρωπαϊκών αξιών για την
αξιοπρεπή εργασία
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•

Προσδιορισμός και σχεδιασμός κοινών εννοιών
για τις κοινές δράσεις, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου αλλά και των πρωτοβουλιών
συνέχειας (follow-up).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης έλαβαν
χώρα τρεις συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων
και διοργανώθηκαν δύο εθνικές εκδηλώσεις.
Στην πρώτη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων,
που έλαβε χώρα την 23η Απριλίου 2019, οι κοινωνικοί εταίροι προσδιόρισαν τις ακόλουθες πιθανές
δράσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στη
Βουλγαρία:
1. ΜΈΤΡΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ για την καταπολέμηση

της αδήλωτης εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως η δημιουργία ενημερωτικού υλικού στις
ιστοσελίδες των εταίρων και η διάδοσή του μέσω
των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.
2. ΜΈΤΡΑ ΕΛΈΓΧΟΥ με τη μορφή κοινών επιτό-

πιων επισκέψεων σε εργολάβους κατασκευαστικών
έργων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής
Εκτελεστικής Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων Εργασίας,
της FCIW PODKREPA και της FITUC.
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ, όπως αυτές που

δρομολόγησε το BCC με την υποστήριξη της FCIW
PODKREPA και της FITUC.
Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν στον Νόμο για
την Χωροταξική Ανάπτυξη. Οι Βούλγαροι κοινωνικοί εταίροι της κατασκευαστικής βιομηχανίας
προτείνουν τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα (όπως
μεγάλα στεγαστικά έργα, δημόσια κτίρια και ξενοδοχεία με χωρητικότητα άνω των 100 πελατών) να
εκτελούνται μόνο από κατασκευαστικές εταιρείες
που είναι εγγεγραμμένες στο Κεντρικό Επαγγελματικό Μητρώο Κατασκευαστών που τηρεί το Βουλγαρικό Κατασκευαστικό Επιμελητήριο.
4. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ.

Προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία, οι
εθνικοί κοινωνικοί εταίροι της κατασκευαστικής
βιομηχανίας συμφώνησαν να συντάξουν και να
υπογράψουν ένα μνημόνιο εταιρικής σχέσης. Το εν
λόγω μνημόνιο θα περιλαμβάνει ένα ειδικό άρθρο
για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον
κατασκευαστικό κλάδο και θα ορίζει σαφώς τους
ρόλους και τις ευθύνες του κάθε εταίρου.
Οι εταίροι του έργου TUWIC προσδιόρισαν ως ομάδα στόχο για τις κοινές προωθητικές και επικοι-

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΉΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

νωνιακές τους δραστηριότητες τους νέους μαθητές
(λυκείου και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης)
που προσανατολίζονται προς τον κατασκευαστικό
κλάδο.
Οι μαθητές θα λάβουν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο
και μια παρουσίαση, που θα προετοιμάσουν όλοι
οι εταίροι του έργου, και που θα επικεντρώνονται
στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση σχετικά με
την αδήλωτη εργασία στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η υλοποίηση θα γίνει ως ακολούθως:
• Το BCC θα παράσχει μια λίστα όλων των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών σχολών που
εκπαιδεύουν/καταρτίζουν μαθητές που θα εργασθούν στον κατασκευαστικό κλάδο.
• Όλοι οι εταίροι θα προγραμματίσουν επισκέψεις
σε κέντρα κατάρτισης και σχολές κατασκευαστικού προσανατολισμού.

Όλοι οι εταίροι θα στείλουν τις πληροφορίες και
το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με
την αδήλωτη εργασία στον κατασκευαστικό κλάδο σε έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος
θα προετοιμάσει μια περίληψη των διαθέσιμων
πληροφοριών και θα συστηματοποιήσει την
παρουσίαση.
•	Οι Βούλγαροι κοινωνικοί εταίροι της κατασκευαστικής βιομηχανίας και η Γενική Εκτελεστική
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων Εργασίας θα επαληθεύσουν τα παραδοτέα από τον εξωτερικό
εμπειρογνώμονα.
•

Ως ομάδα στόχος ορίστηκαν οι νέοι άνθρωποι που
εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Το ενημερωτικό
υλικό πρέπει να είναι ηλεκτρονικής μορφής και
να κάνει χρήση των πλατφορμών βίντεο (YouTube,
Vbox, Instagram). Επίσης, η εκστρατεία θα προ-

Τα συνδικάτα και οι εργοδότες μπορούν, από κοινού, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τη δηλωμένη εργασία.
Ενημερώνοντας τους εργαζόμενους στα κατασκευαστικά έργα αλλά και τους φοιτητές κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση από τα πρώτα στάδια.
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ωθήσει ενεργά υφιστάμενο υλικό και πλατφόρμες
που αφορούν στην αδήλωτη εργασία. Η εκστρατεία
θα είναι πανεθνική και θα υλοποιηθεί σε επαγγελματικά λύκεια κατασκευαστικού προσανατολισμού.
Οι FCIW, PODKREPA και FITUC θα δημιουργήσουν τα σενάρια και το υλικό για την εκστρατεία.
Η Γενική Εκτελεστική Υπηρεσία Επιθεωρήσεων
Εργασίας θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις και θα
βοηθήσει στην αξιολόγηση του υλικού.
Στη δεύτερη εθνική συνάντηση του έργου TUWIC,
οι εταίροι παρουσίασαν και συζήτησαν για το υλικό
που είχε προετοιμασθεί και συνέχισαν να εργάζονται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που
απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχος.
Οι εταίροι υπογράμμισαν την ανάγκη για ανταλλαγή και χρήση των βέλτιστων πρακτικών από άλλα
Κράτη Μέλη στην καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας. Επιπρόσθετα, πρότειναν μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Οι εθνικοί εταίροι του TUWIC συμφώνησαν ότι
πρέπει να γίνει μια διαφοροποιημένη προώθηση
για κάθε υπό-ομάδα στόχο, για παράδειγμα:
• Ηλεκτρονικό υλικό και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για τους μαθητές,
• Έντυπο υλικό (απλά flyers) για τους
εργαζόμενους,
• Πρόσθετες δραστηριότητες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τα κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης που εκπαιδεύουν μαθητές άνω των
16 ετών
• Συναντήσεις με τους εργοδότες (μέλη του
Βουλγαρικού Κατασκευαστικού Επιμελητηρίου),
• Εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
τους πελάτες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ
ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΛΌΓΩ COVID-19

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έκτακτης ανάγκης
που πυροδότησε η COVID-19, όλα τα σχολεία
παρέμειναν κλειστά και η εκπαίδευση γινόταν εξ
αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα (e-learning). Σε
αυτό το πλαίσιο, οι Βούλγαροι εταίροι χρειάστηκε
να προσαρμόσουν την εργασία τους και να ακυρώσουν/αναβάλλουν τις σχολικές συναντήσεις με
φυσική παρουσία.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ (FOLLOW-UP)
ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ

Η εκστρατεία ενημέρωσης θα ξεκινήσει αμέσως
μετά την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω COVID-19. Οι κοινωνικοί εταίροι θα
επικεντρωθούν στους μαθητές επαγγελματικής κατάρτισης κατασκευαστικού ενδιαφέροντος και τους
ενήλικες σπουδαστές στα κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει:
• παρουσιάσεις στις σχολές επαγγελματικής
κατάρτισης στην αρχή και το τέλος της ακαδημαϊκής χρόνιας 2020/21 (Σεπτέμβριος 2020 και
Μάϊος-Ιούνιος 2021),
• παρουσιάσεις στα κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης για ενηλίκους, αμέσως μετά την
επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων τους.
Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό
αρχείο που τηρεί το Υπουργείο Εκπαίδευσης και
Επιστημών, ως ένα ανοιχτό εργαλείο για όποιον
δάσκαλο επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει.

Οι εταίροι συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (NEAP)
για να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στα κέντρα κατάρτισης και για να
αναπτύξουν μελλοντικά έργα σχετικά με τα αποτρεπτικά μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας.
Οι εταίροι συμφώνησαν, επίσης, ότι η ισχύουσα
εθνική συλλογική σύμβαση για την κατασκευαστική βιομηχανία χρήζει ενίσχυσης. Πρότειναν
να δοθεί έμφαση στην αξιοπρεπή εργασία και να
διευρυνθεί το αντικείμενο της σύμβασης ώστε να
περιληφθούν κλάδοι που έχουν άμεσο αντίκτυπο
στον κατασκευαστικό, όπως οι κλάδοι φωτισμού,
επεξεργασίας ξύλου και κλωστοϋφαντουργίας.
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ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ
Των FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL και ANCE

υποβάλλουν προσφορές με σαφώς χαμηλότερο
κόστος. Επιπρόσθετα, τονίσθηκε η σπουδαιότητα
του διμερούς συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των εργοταξίων.

Στην Ιταλία, η «άτυπη οικονομία» αποτελεί μια
μάστιγα, από την άποψη τόσο της στρέβλωσης του
ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας όσο και της
απώλειας εσόδων για το Κράτος, με αποτέλεσμα τη
μείωση των μισθών και την επιδείνωση των συνθηκών για τους εργαζόμενους. Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι η άτυπη οικονομία
αντιπροσωπεύει 210 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό
ίσο με το 12.4% του Ιταλικού ΑΕΠ, ενώ σε αυτήν
συμμετέχουν 3.7 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Η CNCE παίζει στρατηγικό ρόλο στην καταπολέμηση διασυνοριακών καταχρήσεων και απάτης
με τις εισφορές. Από το 2008, έχει υπογράψει
ποικίλες διεθνικές διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας
αναγνώρισης με τους ομολόγους της στη Γερμανία,
την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Δημοκρατία του Σαν
Μαρίνο. Οι εν λόγω συμφωνίες ορίζουν ότι οι Ιταλικοί φορείς ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και
εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν εργαζόμενοι
αποσπώνται προσωρινά από την Ιταλία σε μία από
τις υπογράφουσες χώρες.

Το 2018, οι έλεγχοι που διενήργησαν οι Ιταλοί
επιθεωρητές εργασίας (ελέγχθηκαν 144.163
εταιρείες) αποκάλυψαν ότι οι εργαζόμενοι που
μετείχαν στην αδήλωτη εργασία ανέρχονταν στους
42.306. Κατά μέσο όρο, αντιστοιχεί ένας αδήλωτος
εργαζόμενος σε κάθε τρεις ελεγχθείσες εταιρείες.
Για αυτό τον λόγο κρίθηκε απαραίτητο να ενισχυθεί
η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων
ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία.
Η αδήλωτη εργασία αποτέλεσε το θέμα συζήτησης
μιας ευρείας εθνικής τριμερούς συνάντησης στην
οποία συμμετείχαν:
• οι κοινωνικοί εταίροι του κατασκευαστικού
κλάδου (FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
και ANCE)
• τα τομεακά ασφαλιστικά ταμεία ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων της κατασκευαστικής βιομηχανίας (Εθνική Κοινή Επιτροπή για τα Ταμεία του κατασκευαστικού κλάδου
– CNCE, η Εθνική Επιτροπή για την Πρόληψη
των Ατυχημάτων, την Υγιεινή και το Εργασιακό
Περιβάλλον – CNCPT και ο Εθνικός Φορέας για
την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον Κατασκευαστικό Κλάδο – FORMEDIL).
• Η Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας (INL)
•	Οι εκπρόσωποι ενώσεων εργοδοτών και συνδικάτων από τις περιφέρειες του Μπάρι, της
Μπρέσια, της Καζέρτα και της Ματσεράτα, οι
οποίοι παρουσίασαν τις βέλτιστες πρακτικές που
ακολουθούνται στην περιοχή τους.
Η συνάντηση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας
για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και
του «συμβατικού ντάμπινγκ», ήτοι εταιρείες που
δεν εφαρμόζουν την σωστή συλλογική σύμβαση
εργασίας όταν υποβάλλουν προσφορές για κατασκευαστικές εργασίες, ώστε να είναι σε θέση να

Η εθνική συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων του κατασκευαστικού κλάδου, και η υποστήριξη των φορέων ίσης εκπροσώπησης, είναι κρίσιμης σημασίας για την υπογραφή πρωτοκόλλων/
συμφωνιών.
Ένα καλό παράδειγμα είναι η εισαγωγή του Ενιαίου Εγγράφου Τακτικότητας Εισφορών (DURC), το
οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει
όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές της υποχρεώσεις. Το έγγραφο DURC είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ως μέσο
διασφάλισης της τυπικότητας και αντιστάθμισης
της αδήλωτης εργασίας στην αγορά εργασίας.
Εκδίδεται από κοινού από το Εθνικό Ινστιτούτο
Κοινωνικής Ασφάλισης INPS, το Εθνικό Ινστιτούτο
Ασφάλισης Επαγγελματικών Ατυχημάτων INAIL και
τα Casse Edili (Ταμεία Πρόνοιας ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων της κατασκευαστικής βιομηχανίας). Σημαντικό ρόλο παίζουν,
επίσης, οι φορείς ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών
και εργαζομένων της κατασκευαστικής βιομηχανίας, όπως το CNCPT (για την υγεία και την ασφάλεια) και το FORMEDIL (για την εκπαίδευση και
την επαγγελματική κατάρτιση).
Το ποσοστό των μη εγγεγραμμένων εργαζομένων
στην κατασκευαστική βιομηχανία έχει αρχίσει να
υποχωρεί αργά. Ωστόσο, το ποσοστό των εργαζομέ-

Το Ιταλικό έγγραφο DURC που επιβεβαιώνει
ότι μια κατασκευαστική εταιρεία έχει καταβάλλει
τις σωστές ασφαλιστικές εισφορές.
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νων που δεν καλύπτονται από τη σωστή συλλογική
σύμβαση για το έργο που εκτελούν παραμένει υψηλό. Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν αυτό το
(καινούργιο) φαινόμενο, οι κοινωνικοί εταίροι και
οι αρχές συμφώνησαν να ανταλλάσσουν δεδομένα
ώστε να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επιβολή
των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων. Για τον
σκοπό αυτό, υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των περιφερειακών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην κατασκευαστική βιομηχανία:
ΜΠΆΡΙ: Δύο πρωτόκολλα στοχεύουν στην επιβολή

αυστηρής συμμόρφωσης με την σωστή συλλογική σύμβαση. Κάθε εβδομάδα, όλα τα εργοτάξια
οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το
ποιος θα βρίσκεται στο εργοτάξιο. Οι εργαζόμενοι
στα εργοτάξια πρέπει να φοράνε ένα ειδικό σήμα
με συγκεκριμένες πληροφορίες όπως το όνομά
τους και την ιδιότητά τους.
ΜΠΡΈΣΙΑ: Έχουν υπογραφεί πρωτόκολλα από

τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, την τοπική
επιθεώρηση εργασίας, τις τοπικές αρχές (δήμους
και περιφέρειες) και Ενώσεις ανεξάρτητων εργολάβων. Έχει δημιουργηθεί, επίσης, ένας ψηφιακός πίνακας για τα εργοτάξια. Το σύστημα αυτό
συλλέγει και ανταλλάζει δεδομένα σχετικά με τα
εργοτάξια σε επίπεδο περιφέρειας. Τα δεδομένα
στη συνέχεια διασταυρώνονται, βελτιώνοντας κατά
αυτόν τον τρόπο τον έλεγχο των εργοταξίων. .
ΚΑΖΈΡΤΑ: Έχει υπογραφεί ένα πρωτόκολλο για την

ενίσχυση της πρόληψης και πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος στην κατασκευαστική βιομηχανία.
Πρόκειται για ένα σύστημα προληπτικής επαλήθευσης συνδεδεμένο με διάφορες βάσεις δεδομένων σχετικών με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους στα εργοτάξια καθώς και
για τις δεξιότητες και τα προσόντα των εργαζομένων που επιτρέπει τη βελτίωση της επιβολής.
ΜΑΤΣΕΡΆΤΑ: Έχει υπογραφεί μια περιφερειακή
συμφωνία για την ανάπτυξη και δοκιμή συστημάτων πληροφορικής που έχουν ως στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να
να βρίσκονται στα εργοτάξια και την ενίσχυση των
μέσων πρόληψης της διείσδυσης της εγκληματικότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς μέσω της
παρακολούθησης των ροών εργασίας. Επιπλέον,
έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σήμα για τους
εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, το
οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τους εργαζόμενους, τη σύμβαση απασχόλησης τους και άλλα
προσωπικά δεδομένα.
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ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ
Το παρόν συνέταξαν οι εθνικοί εταίροι του έργου:
το CNC ως εκπρόσωπος των εργοδοτών, οι UGT-FICA, CCOO
Construcción y Servicios ως εκπρόσωποι των εργαζομένων
και το ITSS (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας)

Τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία έχουν εισαχθεί
αρκετά μέτρα που έχουν συμβάλλει στη μείωση
των ατυχημάτων, στην αποτελεσματικότερη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και στη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας (μισθοί, ωράρια εργασίας
κτλ.). Το μέτρα είχαν, επίσης, ως αποτέλεσμα τη
μείωση της αδήλωτης εργασίας στην κατασκευαστική βιομηχανία. Κάποια μέτρα είναι το αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου και πολλές πτυχές
τους ήταν/είναι πρωτοφανείς στην ΕΕ.
Στο σύνολό τους, οι Ισπανοί κοινωνικοί εταίροι της
κατασκευαστικής βιομηχανίας (CNC, UGT-FICA/
CCOO Construcción y Servicios) αναγνωρίζουν
ότι η Γενική Εθνική Συλλογική Σύμβαση για τον
Κατασκευαστικό Κλάδο, που είναι γενικώς εφαρμοστέα σε όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες και
εργαζόμενους, συνέβαλε θετικά στη ρύθμιση της
αγοράς εργασίας. Η ύπαρξη ενιαίων κανόνων για
όλη την Ισπανία και η θέσπιση ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου από το CNC και τους UGT-FICA/
CCOO Construcción y Servicios είχε ευεργετικά
και ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την
σωστή ανάπτυξη των εργασιακών σχέσεων στον
κατασκευαστικό κλάδο.
Ο ΝΌΜΟΣ 32/2006 ΤΗΣ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
ΠΕΡΊ ΕΡΓΟΛΑΒΙΏΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΌ
ΚΛΆΔΟ, και η ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσε-

ων μέσω του Βασιλικού Διατάγματος 1109/2007,
απαιτεί οι εταιρείες που εκτελούν κατασκευαστικές δραστηριότητες και συμμετέχουν σε αλυσίδα
υπεργολαβιών να εγγράφονται στο Μητρώο των
Διαπιστευμένων Εταιρειών (REA). Τούτο σημαίνει
ότι οι εργοδότες οφείλουν να αποδεικνύουν ότι
διαθέτουν προσωπικό εκπαιδευμένο σε θέματα
πρόληψης καθώς και τα υλικά μέσα για την εκτέλεση των εργασιών. Η νομοθεσία ορίζει, επίσης,
ότι οι υπεργολαβία περιορίζεται σε τρία επίπεδα
κατά γενικό κανόνα, και ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δεν επιτρέπεται να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε άλλη εταιρεία μέσω υπεργολαβίας. Ένα
ιδιαίτερο γνώρισμα του νόμου είναι ότι απαγορεύει
στις εταιρείες υπεργολαβίας να παρέχουν μόνο
εργασία, κάτι που στοχεύει στην καταπολέμηση της
παράνομης μεταφοράς εργαζομένων. Ο Ισπανικός
νόμος ορίζει, επίσης, ότι το 30% του εργατικού δυ-
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ναμικού πρέπει να απασχολείται σε μόνιμη βάση.
Προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι, ο νόμος
απαιτεί τη δημιουργία ενός διαφανούς Βιβλίου
Υπεργολαβιών. Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο πρέπει να παραμένει στο εργοτάξιο ανά πάσα στιγμή,
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες των
υπεργολαβιών που εκτελούνται στο συγκεκριμένο
εργοτάξιο από τους υπεργολάβους και τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, με χρονολογική
σειρά από την έναρξη των εργασιών, το επίπεδο
υπεργολαβίας και την εταιρεία πελάτη, την φύση
της σύμβασης και τον υπεύθυνο για την οργάνωση
και διαχείριση κάθε υπεργολάβου.
Ο Ισπανικός φορέας ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων του κατασκευαστικού
κλάδου, το FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (FLC), έχει αναπτύξει ένα νέο
ηλεκτρονικό εργαλείο με την ονομασία Gesinprec,
το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες
της κατασκευαστικής βιομηχανίας για να εκτελούν
ολοκληρωμένη διαχείριση πρόληψης. Το εν λόγω
δωρεάν πρόγραμμα υποστήριξης επιτρέπει στις
εταιρείες να μεταφορτώνουν έγγραφα που αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές, διευκολύνοντας
έτσι τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εργοδοτών
με τις υποχρεώσεις τους.
Η Ισπανική Επαγγελματική Κάρτα του Κατασκευαστικού Κλάδου (TPC) είναι ένα τομεακό εργαλείο, στενά συνδεδεμένο με την εκπαίδευση για
θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας,
που παρέχεται σε όλους τους εργαζόμενους του
κατασκευαστικού κλάδου. Η κάρτα TPC δύναται
να περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες από τον
εργαζόμενο σχετικές με άλλη κατάρτιση, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στον κλάδο. Η κάρτα
TPC εκδίδεται από το FLC.
Το διμερές όργανο FLC, που ιδρύθηκε το 1992 από
τα υπογράφοντα μέρη της Γενικής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης για τον Κατασκευαστικό Κλάδο,
παίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή των εταιρειών
και των εργαζομένων με τους πόρους που χρειάζονται για να είναι πιο επαγγελματίες, πιο ασφαλείς
και καλύτερα καταρτισμένοι. Συμβάλλει, συνεπώς,
στη διαμόρφωση ενός πιο επιτυχημένου μέλλοντος
για αυτούς. Το πεδίο δράσης του καλύπτει την
πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων, την
επαγγελματική κατάρτιση καθώς και δράσεις που
άπτονται της απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη
τις δυνατότητες που προσφέρει η καινοτομία, οι
νέες τεχνολογίες και η βιωσιμότητα για την στήριξη του εξελισσόμενου κατασκευαστικού κλάδου.

Η Ισπανική επαγγελματική κάρτα που εκδίδει
το Ισπανικό ταμείο εργασίας
της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Η κάρτα περιλαμβάνει πολύτιμες
πληροφορίες για τα επαγγελματικά προσόντα
των εργαζομένων
στον κατασκευαστικό κλάδο.

Πρέπει, επίσης, να γίνει αναφορά στην πρόσφατη
διαπραγμάτευση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να
συμπεριληφθεί η απαίτηση για την τήρηση αρχείου
με τις ώρες εργασίας κάθε εργαζόμενου στην 6η
Γενική Σύμβαση για τον Κατασκευαστικό Κλάδο,
σύμφωνα με τη νέα διατύπωση του Άρθρου 34.9
του Εργασιακού Καθεστώτος, όπως αυτό ορίστηκε
μέσω του Βασιλικού Διατάγματος – Νόμου 8/2019
περί έκτακτων μέτρων για την κοινωνική ασφάλιση
και τον αγώνα κατά της εργασιακής ανασφάλειας
σχετικής με τα ωράρια εργασίας.
Το FLC ετοιμάζει τώρα ένα εργαλείο για την καταγραφή του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, το οποίο
θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με την προαναφερθείσα νομοθεσία.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ΙΣΠΑΝΙΚΉ
ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ έχει ευρείες αρμοδιότητες, που ση-

μαίνει ότι οι έλεγχοι που διενεργεί για θέματα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις συλλογικές
συμβάσεις επεκτείνονται και σε θέματα εργασιακών
σχέσεων, επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας,
κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης και εργασιακών συνθηκών για τους αλλοδαπούς πολίτες. Ο
κατασκευαστικός κλάδος είναι κλάδος προτεραιότητας για την Επιθεώρηση Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: το 2018, το 17.47% των επιθεωρήσεων διεξήχθη σε κατασκευαστικές εταιρείες.
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ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΑΠΌ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΊΑ
Του Dacian Micu,
Επικεφαλής Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων,
HIDROCONSTRUCTIA SA, διορισθείς από τους κοινωνικούς
εταίρους ως εθνικός εμπειρογνώμονας για το έργο

Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της Ρουμανικής κατασκευαστικής βιομηχανίας είναι ότι η αγορά εργασίας
ρυθμίζεται, εν μέρει, από μια συλλογική σύμβαση.
Δυστυχώς, η εν λόγω σύμβαση δεν είναι πλέον
γενικώς δεσμευτική ενώ η παρακολούθηση και η
επιβολή της είναι ανεπαρκείς. Αυτό έχει αρνητικό
αντίκτυπο στην εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια
στην προσέλκυση νέων εργαζομένων.
Ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Ρουμανική κατασκευαστική βιομηχανία είναι η διαρροή εγκεφάλων και
δεξιοτήτων. Από το 2009 ως το 2017, πάνω από

260.000 εργαζόμενοι του κατασκευαστικού κλάδου, ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι, εγκατέλειψαν
την χώρα προς αναζήτηση καλύτερα αμειβόμενων
θέσεων εργασίας στη Δυτική Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, η Ρουμανία αντιμετωπίζει έλλειψη περίπου
200.000 εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.
Οι βασικές αιτίες της αδήλωτης εργασίας στη Ρουμανική κατασκευαστική βιομηχανία είναι το κόστος, η έλλειψη κοινωνικών αξιών, η περιορισμένη
ευαισθητοποίηση και τα τυπικά χαρακτηριστικά
της βιομηχανίας (πολυπλοκότητα, κατάχρηση της
υπεργολαβίας, προσωρινή δραστηριότητα και μετανάστες ως ευάλωτη ομάδα).
Η Ρουμανική κυβέρνηση έχει, πλέον, αποφασίσει
να ακολουθήσει μια διττή στρατηγική. Αφενός, οι
εθνικές εργασιακές αρχές έχουν ξεκινήσει αρκετές εκστρατείες επιθεώρησης που επικεντρώνονται στην κατασκευαστική βιομηχανία. Αφετέρου,
η κυβέρνηση έχει εισαγάγει φορολογικά και δημο-

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα, κατά μέσο όρο το 30% όλης της
αδήλωτης εργασίας αφορά σε επισκευές και ανακαινίσεις. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι
η επιθυμία των πελατών να αγοράζουν υπηρεσίες και αγαθά σε χαμηλότερες τιμές.
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σιονομικά μέτρα για να αποτρέψει την εξαφάνιση
πολλών κατασκευαστικών εταιρειών από την αγορά. Η νέα νομοθεσία ορίζει έναν ελάχιστο μηνιαίο
μισθό 3.000 RON (περίπου 615 EUR) σε εθνικό
επίπεδο για τον κατασκευαστικό κλάδο, σε σύγκριση με τα 2.080 RON που ισχύουν γενικά. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μέτρων είχε ως αποτέλεσμα
την αύξηση των νέων εγγεγραμμένων εργαζομένων
κατά 13.000. Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι μεταπήδησαν από την αδήλωτη εργασία
στην νόμιμη απασχόληση.
Οι Ρουμάνοι κοινωνικοί εταίροι της κατασκευαστικής βιομηχανίας συμφωνούν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τον περιορισμό της αδήλωτης
εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο είναι οι συνεκτικές μακροπρόθεσμες και βιώσιμες πολιτικές
δημοσίων επενδύσεων. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργείτο μια οικονομική προβλεψιμότητα για τις
εταιρείες που θα επέτρεπε την πρόσληψη εργαζομένων σε μόνιμη βάση και με υψηλότερους μισθούς.
Οι κοινωνικοί εταίροι της Ρουμανικής κατασκευαστικής βιομηχανίας προσδιόρισαν τις ακόλουθες
βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην κατασκευαστική βιομηχανία:
• Εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες (με τη
συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων), συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών φυλλαδίων
στα Ρουμανικά, τα Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες
• Συνεργασία μεταξύ των εθνικών εταιρειών και
των κοινωνικών εταίρων για την κατάρτιση των
εργαζομένων σχετικά με θέματα που άπτονται
του αγώνα κατά της αδήλωτης εργασίας, υπογραμμίζοντας τα οφέλη για τους εργαζόμενους
και τις οικογένειες τους
• Ενθάρρυνση των εργαζομένων να εγγραφούν στο
Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης των Οικοδόμων
μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για τα οφέλη που διασφαλίζουν με την εγγραφή τους
• Μετάφραση σχετικής νομοθεσίας προς όφελος
των μεταναστών (κυρίως μη Ευρωπαίων) που
απασχολούνται στη Ρουμανία.
Στο σύνολό τους, οι κοινωνικοί εταίροι της Ρουμανικής κατασκευαστικής βιομηχανίας είναι υπέρ
συγκεκριμένων τομεακών λύσεων, ήτοι:
• Υποχρεωτική κάρτα κοινωνικής ασφάλισης για
όλους τους εργαζόμενους του κατασκευαστικού
κλάδου, και
• Συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα για την ενθάρρυνση υπεύθυνων εφοδιαστικών αλυσίδων.

ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΊΑ
Της Margarita Glaser,
Αυστριακό Ταμείο Αδειών και Αποζημιώσεων
σε περιπτώσεις Απόλυσης (Bauarbeiter-Urlaubsund Abfertigungskasse, BUAK13)

Τα τελευταία χρόνια, έχει υλοποιηθεί επιτυχώς μια
σειρά μέτρων για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας στην Αυστριακή κατασκευαστική βιομηχανία. Η
αδήλωτη εργασία, υπό την ευρεία έννοια, δεν έχει
μόνο αρνητικά μακροοικονομικά αποτελέσματα
αλλά και σημαντικά μειονεκτήματα για τους ίδιους
τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, οι δολίως
ψευδείς εγγραφές μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τα δικαιώματα των εργαζομένων στην περίπτωση ανεργίας, ασθένειας, άδειας ή σύνταξης.
Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος των μειωμένων
ασφαλιστικών εισφορών και των πιθανών πρόσθετων ενισχύσεων των εργαζομένων υπό τη μορφή
επιδομάτων ανεργίας ή συντάξεων πλήττει όλους
τους φορολογούμενους.
Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος για τον
Έλεγχο του Μισθολογικού και Κοινωνικού Ντάμπινγκ, την 1η Μαΐου 2011, το ταμείο BUAK είναι
εξουσιοδοτημένο να διενεργεί επιθεωρήσεις στα
εργοτάξια και να υποβάλλει καταγγελίες στην
αρμόδια διοικητική περιφερειακή αρχή στις περιπτώσεις μειωμένων αμοιβών εργαζομένων. Ο
σκοπός του Νόμου είναι η επίτευξη ίσης αγοράς
απασχόλησης και μισθολογικών όρων, τόσο για
τους Αυστριακούς όσο και για τους αλλοδαπούς
εργαζόμενους. Οι μειωμένες αμοιβές δεν είναι
μόνο θέμα του αστικού δικαίου αλλά και διοικητικό
ποινικό αδίκημα. Το BUAK απασχολεί τώρα 34
επιθεωρητές που διενεργούν επιθεωρήσεις στα
Αυστριακά εργοτάξια.
Η βάση δεδομένων για τα εργοτάξια που ανέπτυξε
το BUAK το 2012 παρέχει γρήγορη και διαφανή
πληροφόρηση σχετικά με τα εργοτάξια στην Αυστρία.
Ανάλογα με το μέγεθος του εργοταξίου, η υποχρέωση αναφοράς είναι ευθύνη είτε του πελάτη είτε
του εργολάβου που εργάζεται στο εργοτάξιο. Οι
επιθεωρητές του BUAK και άλλων θεσμών έχουν,
συνεπώς, πολύ ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και την ημερομηνία
έναρξης των κατασκευαστικών έργων προκειμένου
να διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις τους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει ασάφεια, δύναται να
κληθούν οι εργαζόμενοι σε μια ακρόαση στο BUAK
για να διαλευκανθεί η κατάσταση. Οι επιθεωρητές

13 Δημόσια επιχείρηση
επιφορτισμένη με την
αυτόνομη διαχείριση
των κατά νόμο καθηκόντων. Λειτουργεί, επίσης, ως ο θεσμός των
κοινωνικών εταίρων
στην κατασκευαστική
βιομηχανία και παίζει
σημαντικό ρόλο στην
εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των παραβάσεων
σε αυτόν τον κλάδο.
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ελέγχουν επί τόπου στο εργοτάξιο αν έχει αναφερθεί στο BUAK κάποια σχέση απασχόλησης. Μέσω
της στοχευμένης συλλογής και επεξεργασίας των
πληροφοριών, το BUAK συμβάλλει άμεσα στην
πρόληψη της απάτης με τις εισφορές στην κατασκευαστική βιομηχανία.

της εταιρείας απόσπασης, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι για ασφάλιση. Συνεπώς, ο εργοδότης
μπορεί να επιδείξει έγγραφα PD A1 της χώρας
προέλευσης, ακόμα και αν ισχύει ο Αυστριακός
εργατικός και ασφαλιστικός νόμος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι εργοδότες είναι
υποχρεωμένοι να αναφέρουν ηλεκτρονικά στο
BUAK τον πραγματικό τόπο του έργου και τον
πραγματικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων
μερικής απασχόλησης. Η αναφορά συμβάσεων
μερικής απασχόλησης σε περιπτώσεις πλήρους
απασχόλησης ήταν κάτι συνηθισμένο στην κατασκευαστική βιομηχανία. Με την εισαγωγή της
υποχρέωσης αναφοράς, ο αριθμός των εργαζομένων μερικής απασχόλησης μειώθηκε κατά 40%
περίπου. Η παράβαση της υποχρέωσης αναφοράς
αποτελεί διοικητικό παράπτωμα.

2. ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΟΙ

Ο Νόμος περί Ευθύνης του Πελάτη εισήγαγε στον
Γενικό Νόμο για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις (ASVG)
μια νέα διάταξη περί της ευθύνης των πελατών
κατασκευαστικών υπηρεσιών. Οι νέες διατάξεις
περί ευθύνης αποσκοπούν να εξουδετερώσουν την
απώλεια των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτει από την απάτη στις εισφορές. Συνακόλουθα,
στις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων έργου σε
υπεργολάβους, η αναθέτουσα αρχή είναι επί της
αρχής υπεύθυνη για τις ασφαλιστικές εισφορές
του εργολάβου μέχρι το 20% του ποσού της σύμβασης.
Παρά ταύτα, η δυνατότητα απόσπασης εργαζομένων εντός της ΕΕ δημιούργησε νέους τρόπους
παράκαμψης της εθνικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, που είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι θεσμοί.
1. ΨΕΥΔΉΣ ΑΠΌΣΠΑΣΗ

Ένας εργοδότης που επιθυμεί να εκτελέσει κατασκευαστικό έργο στην Αυστρία χωρίς να επωμιστεί
τις υψηλότερες Αυστριακές ασφαλιστικές εισφορές/ μισθολογικές δαπάνες, μπορεί σήμερα να παρακάμψει νομίμως τον εθνικό νόμο. Ο πιο συνήθης
τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της ίδρυσης
μιας εταιρείας στο εξωτερικό, εγγραφής των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα της «χώρας
προέλευσης» και στη συνέχεια απόσπασής τους
στην Αυστρία. Στην χειρότερη περίπτωση, αυτοί
οι εργαζόμενοι είναι ένας Αυστριακός διευθύνων
σύμβουλος και εργαζόμενοι κάτοικοι Αυστρίας που
δεν έχουν καμία σχέση με την χώρα προέλευσης
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ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ

Ένα σημαντικό πρόβλημα που άπτεται των αποσπάσεων είναι ότι η ισχύουσα Οδηγία περί Αποσπάσεως Εργαζομένων (που διευκρινίζει την
επιτρεπόμενη περίοδο απόσπασης) δεν είναι
εναρμονισμένη με τον Κανονισμό Συντονισμού
883/2004 (που ορίζει το χρονικό διάστημα που
ένας αποσπασμένος εργαζόμενος παραμένει στο
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας καταγωγής του).
Συνεπώς, οι κανόνες είναι δύσκολοι τόσο για τους
εργοδότες όσο και για τις αρχές επιβολής, γεγονός
που δημιουργεί προβλήματα στην πράξη.
3. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉ ΕΠΙΒΟΛΉ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΚΥΡΏΣΕΩΝ

Η εφαρμογή της Οδηγίας Επιβολής 2014/67 στα
Κράτη Μέλη θα διευκολύνει τη διασυνοριακή επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Η Οδηγία ορίζει ότι η
τιμωρία για τις διοικητικές παραβάσεις πρέπει να
είναι η ίδια τόσο για τις εθνικές εταιρείες όσο και
για τις εταιρείες απόσπασης και απαιτεί αποτελεσματική επιβολή των κυρώσεων (συνήθως επιβολή
προστίμων) στον ίδιο βαθμό για όλους τους φορείς.
Ωστόσο, δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα.
Το BUAK έχει ορίσει ότι η αδήλωτη εργασία, υπό
την ευρεία έννοια, αφορά πιο συχνά σε αποσπάσεις από άλλες χώρες της ΕΕ. Το 2019, το ποσοστό
υπόνοιας μειωμένων πληρωμών που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων των εργοταξίων σε όλη την Αυστρία ήταν σχεδόν 37% για τους
εργαζόμενους που είχαν αποσπαστεί στην Αυστρία.
Για τους υπαλλήλους των Αυστριακών εταιρειών, το
ποσοστό ήταν χαμηλότερο του 1%.
Το BUAK επισημαίνει, επίσης, ότι οι εργαζόμενοι
που έχουν αποσπαστεί στην Αυστρία συχνά εργάζονται για εγχώριες εταιρείες. Η απόσπασή στην
Αυστρία μπορεί να αποτελεί την έναρξη της ενσωμάτωσής τους στην Αυστριακή αγορά εργασίας.
Οι Αυστριακοί κοινωνικοί εταίροι της κατασκευαστικής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα σημειώνουν την επιθυμητή
επιτυχία στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Αυστρία. Ενώ οι εθνικές διατάξεις από

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΉΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

μόνες τους δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τα
προβλήματα της αδήλωτης εργασίας, τα κρατούν
υπό έλεγχο.
Υπάρχει, σήμερα, έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων στις Αυστριακές κατασκευαστικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργοδοτών,
κάποιοι εργοδότες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν bonus αν ένας εργαζόμενος συστήσει άλλον
εργαζόμενο που θα προσληφθεί στη συνέχεια.
Στις εθνικές συναντήσεις του TUWIC, συμφωνήθηκε ότι θα ήταν επωφελές να βρεθεί ένας αποδοτικός τρόπος συνάντησης των εργοδοτών και των
εργαζομένων ώστε α) να καλυφθεί η ζήτηση για
ειδικευμένους εργαζόμενους και β) να διασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται επαρκώς
για την εργασία που εκτελούν, σύμφωνα με τον Αυστριακό εργατικό νόμο. Ένας τρόπος να επιτευχθεί
αυτό είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας, όπως
μια σελίδα φιλική προς τον χρήστη, όπου θα μπορούν να συναντιούνται εύκολα εργοδότες και εργαζόμενοι. Για να είναι όσο πιο προσβάσιμη γίνεται,
εργαζόμενοι και εργοδότες θα πρέπει να μπορούν
να δημιουργούν ένα προφίλ μέσα σε λίγα λεπτά
(με την επιλογή τετραγωνιδίων για παράδειγμα).
Επίσης, η πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για τον εντοπισμό κατάλληλων
αντιστοιχιών βάσει προεπιλεγμένων χαρακτηριστικών, όπως δεξιότητες/προσόντα, δραστηριότητα ή
τόπος εργασίας. Προς αποφυγή γλωσσικών δυσκολιών, η ιστοσελίδα πρέπει να μεταφραστεί στις πιο
κοινώς ομιλούμενες γλώσσες.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΕΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ

που να απευθύνονται στους εργαζόμενους και
στους εργοδότες θα ήταν χρήσιμες για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα προαναφερθέντα αρνητικά αποτελέσματα της αδήλωτης
εργασίας για αυτές τις ομάδες. Μπορεί κανείς να
εικάσει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για τον τωρινό μισθό τους (αδήλωτος και
δηλωμένος) και δεν σκέφτονται τις αρνητικές συνέπειες της αδήλωτης εργασίας, όπως μειωμένες
συντάξεις και επιδόματα ανεργίας. Αν δεν γνωρίζουν αυτά τα μειονεκτήματα που τους αφορούν
προσωπικά, το πιθανότερο είναι να μην διαμαρτυρηθούν για ψευδείς αναφορές σχετικά με την εργασίας τους.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι
θα ωφεληθούν περισσότερο σε βάθος χρόνου αν η
εργασία τους δηλώνεται. Και πάλι, είναι σημαντικό
η πληροφόρηση να παρέχεται στη μητρική γλώσσα
των εργαζομένων. Τα μεμονωμένα οφέλη για τους
εργοδότες πρέπει να γίνουν μη ελκυστικά μέσω
κατάλληλων κυρώσεων στην περίπτωση ψευδών
δηλώσεων. Όπου υπάρχουν ήδη κυρώσεις και είναι
επαρκείς, θα ήταν χρήσιμο να υπογραμμισθούν
μέσω εκστρατειών ενημέρωσης που θα απευθύνονται σε εργοδότες.

Τα ασφαλιστικά ταμεία ίσης εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων της κατασκευαστικής
βιομηχανίας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στη βιομηχανία.
Για αυτόν τον λόγο, χρειαζόμαστε ισχυρές, αυτόνομες, τομεακές, βιομηχανικές σχέσεις
στην κατασκευαστική βιομηχανία σε όλες τις χώρες.
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