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Επιθεώρηση Εργασίας είναι η ελεγκτική υπηρεσία, που προσπαθεί με κύριο 

όπλο της το νόμο, να εξασφαλίσει αξιοπρεπή εργασία για όλους 

 

Η «αξιοπρεπής εργασία» χαρακτηρίζεται από σταθερή απασχόληση, δίκαιη 

αμοιβή, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική προστασία, δυνατότητα 

κοινωνικού διαλόγου, διασφάλιση των δικαιωμάτων εργασίας 

 

«υγιές περιβάλλον εργασίας»: 
 

•Εξασφάλιση επαγγελματικής υγείας 

•Έλεγχος βλαπτικών παραγόντων χώρου εργασίας 

•Εξάλειψη ανασφαλών συνθηκών 

•Έλεγχος ψυχοκοινωνικών επιβαρύνσεων 



Πεδίο έρευνας: 
 
 

Τα συστήματα επιθεώρησης εργασίας ευρωπαϊκών χωρών: 

Α) των σκανδιναβικών χωρών 

Β) χωρών της κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία, Γερμανία) 

Γ) των αγγλοσαξωνικών χωρών (Η.Βασίλειο, Ιρλανδία) 

Δ) μεσογειακών χωρών (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) 

 

 



Ως προς: 
 

•Την ισχύουσα στη χώρα εργατική νομοθεσία 

•Τις προβλέψεις για την προστασία της υγείας στην εργασία 

•Τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας και την οργάνωσή τους 

•Την επιλογή και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού 

•Το πεδίο αρμοδιοτήτων 

•Την προτεραιοποίηση των δράσεων 

•Την άσκηση του συμβουλευτικού υποστηρικτικού ρόλου 

•Τα μέσα επιβολής της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας 



Ιστορική αναδρομή: 
 

Με τη βιομηχανική επανάσταση: 

-θέσπιση νόμων κυρίως για την προστασία των νέων και των γυναικών 

-ίδρυση υπηρεσιών ελέγχου τήρησής τους 

 

Αγγλία: ίδρυση σώματος επιθεωρητών βιομηχανίας (1833) 

Πρωσσία & ομόσπονδα κρατίδια: 1878 

Αυστρία: 1883 

Σκανδιναβία: 1889 

Ελλάδα: 1912 



Κοινά χαρακτηριστικά χωρών: 

-μέλη του ILO (Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας): 

81 διεθνής σύμβαση εργασίας 

-μέλη Ε.Ε ή EFTA: 

κοινοτική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια 

 

Κοινά χαρακτηριστικά συστημάτων: 

-δημόσιες ελεγκτικές αρχές (μία ή περισσότερες ανά κράτος) 

-ρόλος: 

Συμβουλευτικός –ενημερωτικός 

Ελεγκτικός 

Κατασταλτικός 

 

 

 



Άσκηση ρόλων: 
 

Συμβουλευτικού –ενημερωτικού: κατά τη διάρκεια των ελέγχων, με διανομή 

έντυπου υλικού, ενημερωτικού υλικού από τους επίσημους δικτυακούς τόπους 

των επιθεωρήσεων, με διοργάνωση ημερίδων…. 

Ελεγκτικού:  

έλεγχοι προγραμματισμένοι (προτεραιοποίηση δράσεων-στρατηγικές…) 

υποδείξεις με προθεσμία συμμόρφωσης-παραβάσεις 

Έλεγχοι έκτακτοι κατόπιν αναγγελίας εργατικού ατυχήματος, 

επαγγελματικής ασθένειας ή για εξέταση καταγγελίας 

Κατασταλτικού: 

Διοικητικές κυρώσεις : πρόστιμα-διακοπή εργασιών-ανάκληση άδειας 

Ποινικές κυρώσεις : μηνύσεις, μηνυτήριες αναφορές 



Λειτουργικά πεδία αρμοδιοτήτων των συστημάτων επιθεώρησης 
εργασίας: 
 
 

α) υγεία και ασφάλεια στην εργασία (και κάποιες φορές ωράρια εργασίας) 

β) γενικές συνθήκες εργασίας και κάποιες φορές αμοιβές 

γ) επιχειρησιακές σχέσεις 

δ)εργασιακά ζητήματα, όπως  αδήλωτη εργασία, επαγγελματική κατάρτιση 

και προώθηση της απασχόλησης 

ε) ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης (Walters 2016). 



Ειδικά στοιχεία σκανδιναβικών χωρών 

 

•Βασικές αρμοδιότητες: κυρίως ασφάλεια και υγεία στην εργασία-Φινλανδία, 

Νορβηγία και ωράρια, αμοιβές, συμβάσεις 

•Επιπλέον αρμοδιότητες: έλεγχος αγοράς-επιχειρήσεις SEVESO III-REACH-

διασυνοριακή μετακίνηση εργαζομένων 

•Προτεραιοποίηση δράσεων: με βάση την επικινδυνότητα(το «παράδειγμα» της 

Δανίας) 

•Ενέργειες μετά τον έλεγχο 

•Κυρώσεις: fines-per diem fines-χρηματικές ποινές 

•Υποστήριξη επιχειρήσεων: συμβουλευτική, guidelines 

•Υποδομή- έρευνα: FiOH (Φινλανδία), STAMI (Νορβηγία) 



Ηνωμένο Βασίλειο- Ιρλανδία: 
 

Υγεία και ασφάλεια: 

•Νομοθεσία: αρχή A.L.A.R.P.-Approved Codes Of Practice, γραπτή εκτίμηση 

επαγγελματικού κινδύνου στην πράξη 

•Υπηρεσίες: HSE-LAs, HSA 

•Αρμοδιότητες: υγεία & ασφάλεια-SEVESO III-REACH-έλεγχος αγοράς-

αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων-roadside inspections-ADR 

•Ενέργειες μετά τον έλεγχο-κυρώσεις: 

•Fee For Intervention- αποτρεπτικότητα προστίμων 

Εισήγηση προς την αρμόδια αρχή 



Ηνωμένο Βασίλειο- Ιρλανδία συνέχεια…. 

•Υποστήριξη επιχειρήσεων:  

site- εκδόσεις, BeSMART 

                                              

•Υποδομή-έρευνα: THOR, THOR-ROI, HSL, πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, 

πανεπιστήμιο Galway, τμήμα Επαγγελματικής Υγείας του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας 

•Εργασιακά:  

-EAS, GLAA, DEFRA……. 

-WRC, εργατοδικεία, Hidden Economy Monitoring Group 



Αυστρία – Γερμανία 
 
Αυστρία 
 
 

•Ομοσπονδιακό υπουργείο 

•16 περιφερειακές επιθεωρήσεις, 1 για τα τεχνικά έργα, 4 ιατρικές επιθεωρήσεις 

•ΑΥΕ-ωράρια-νέοι-αδειοδοτήσεις 

•Εκτιμώμενη επικινδυνότητα επιχειρήσεων 

•Austrian OSH Strategy 2013-2020-ÖAS (βελτίωση Γ.Ε.Ε.Κ.-οδηγοί ανά κλάδο 

επιχειρήσεων/στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων/πρόληψη κινδύνων 

για την υγεία/ενημέρωση εκπροσώπων εργαζομένων-σπουδαστών-πιστοποίηση 

συμβούλων ΑΥΕ 

•AUVA :παροχή δωρεάν συμβούλων ΑΥΕ σε μικρές επιχειρήσεις 

 



Γερμανία 
 
 

•Επιθεωρήσεις τωνLänder-LASI 

•Επιθεωρητές ιδρυμάτων ασφάλισης ατυχημάτων 

•Ασφάλεια & υγεία-ωράρια-νέοι-αδειοδοτήσεις-έλεγχος αγοράς 

•HSW Act-τεχνικοί κανόνες, κώδικες καλής πρακτικής-check lists-

UVVs (ασφαλιστικοί κανονισμοί) 

•Μέγεθος επιχείρησης, συχνότητα ατυχημάτων, ειδικοί κίνδυνοι-

GDA 2013-2018: εσωτερική οργάνωση-ORGA check/μείωση 

κινδύνων υγείας (μυοσκελετικά, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι) 

•BGs : στήριξη επιχειρήσεων στο σχεδιασμό των μέτρων 

πρόληψης, προαγωγή υγείας, αποκατάσταση της υγείας κατόπιν 

εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, επαγγελματική 

κατάρτιση-έρευνα (IFA, IAG, IPA) 



Χώρες νότιας Ευρώπης 

κοινά σημεία 

 

•Αρμοδιότητες: εργασιακά-αδήλωτη εργασία –υγεία και ασφάλεια 

•Συμμετοχή ασφαλιστικών επιθεωρητών 

 

Αλλά και διαφορές: 

•Διοικητική οργάνωση 

•Υπηρεσίες 

•Συμμετοχή υπουργείου υγείας 



Αλλαγές στα συστήματα επιθεώρησης των χωρών της νότιας 

Ευρώπης την τελευταία 5ετία: 

 

•Γαλλία: 240 «ομάδες ελέγχου» (unites de control)-2014 

•Ισπανία: ίδρυση ITSS-2015 

•Ιταλία: ίδρυση INL-2015 

•Ελλάδα: νέος ιδρυτικός νόμος Σ.ΕΠ.Ε.-2017 



Γαλλία 

Επιθεώρηση εργασίας:  

περιφερειακό επίπεδο (DIRECCTE) υποστήριξη, σώμα ιατρών 

επιθεωρητών  

Τοπικό επίπεδο: επιθεωρητές & βοηθοί επιθεωρητές 

Ασφαλιστικοί επιθεωρητές (ταμείου ασφάλισης επαγγελματικού 

κινδύνου) 

Code du Travail 

Ασφαλιστικοί κανονισμοί 

Σχέδιο υγείας στην εργασία 2016-2020 

Υποστήριξη: 

INRS (εθνικό ινστιτούτο έρευνας & ασφάλειας) 

ANSES (εθνική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας) 

ANACT(εθνική υπηρεσία βελτίωσης συνθηκών εργασίας 

OPPBTP(οργανισμός πρόληψης οικοδομικής βιομηχανίας 

 



Ισπανία  
 

ITSS: ανώτερο Σώμα Επιθεωρητών Eργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Σώμα των βοηθών Επιθεωρητών Εργασίας 

Επιλογή: γραπτός διαγωνισμός 4 φάσεων (ύλη 241 θεμάτων)  

Εκπαίδευση: 5 μήνες στην εθνική σχολή ανά διαστήματα προγράμματα 

επικαιροποίησης γνώσεων στους επιθεωρητές εργασίας (φυσική παρουσία 

και e-learning) 

ιατρική επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων: πρωτόκολλα 

παρακολούθησης, ανάλογα με το βλαπτικό παράγοντα και την 

προκαλούμενη βλάβη της υγείας 

Εργατοδικεία 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (INSST) είναι ο 

επίσημος φορέας για τεχνική-επιστημονική υποστήριξη των επιθεωρητών, 

εκπαίδευση και ενημέρωση- έρευνα στον τομέα υγείας και ασφάλειας 

 

 



Ιταλία: 

INL (επιθεωρητές υπουργείου εργασίας, INAIL, INPS) 

Carabinieri  

ASL (τμήματα πρόληψης & ασφάλειας των Τοπικών Υπηρεσιών Υγείας) 

«Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης», υπουργείο Υγείας 

Πρωτόκολλα επίβλεψης της υγείας, ανάλογα με τη δραστηριότητα & το 

βλαπτικό παράγοντα 

Βάσεις δεδομένων INAIL-ενιαία διυπουργική βάση δεδομένων 

INAIL:  

καθολική υπηρεσία πρόληψης-αποκατάστασης 

Έρευνα 

Σύστημα MALPROF 

ISS (Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας) 

Πρόγραμμα PASSI 

 

 

 



Ελλάδα 

 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για όλες τις επιχειρήσεις ιδιωτικού 

και δημοσίου τομέα, εκτός από τα ορυχεία-μεταλλεία και λατομεία 

Ειδικοί επιθεωρητές 

Επιθεωρητές ασφάλειας & υγείας 

Επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων 

Θέση ετήσιων ποιοτικών & ποσοτικών στόχων  

Επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη παραβατικότητα 

Εθνική στρατηγική 2016-2020  

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 

 

 



Αποτελέσματα- ιδιαιτερότητες-σημεία «υπεροχής»: 

 

Νομοθεσία (κωδικοποίηση, επικαιροποίηση: Γαλλία, Ιταλία, απλοποίηση-

εκλαϊκευση: Αγγλοσάξονες, Γερμανία, Δανία) 

Προστασία της υγείας των εργαζομένων (Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία) 

Επιλογή-εκπαίδευση επιθεωρητών (Φινλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ελλάδα) 

Παροχή νομικής και τεχνικής στήριξης (Φινλανδία) 

Πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων (GeoSMART-Ιρλανδία, 

«ΕΡΓΑΝΗ»- Ελλάδα, βάσεις INAIL-Ιταλία) 



Συστήματα καταγραφής και μελέτης νόσων που σχετίζονται με την 

εργασία (THOR-UK, THOR-ROI, MALPROF) 

Λειτουργία ερευνητικών εθνικών κέντρων αναφοράς για μετρήσεις 

βλαπτικών παραγόντων χώρου εργασίας και βιολογικών δεικτών 

εργαζομένων (Μ. Βρετανία, Φινλανδία) 

Ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας από τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης (INAIL στην Ιταλία και τα BGs στη Γερμανία) 

Επιβολή της τήρησης της νομοθεσίας: «εκβίαση συμμόρφωσης» (per 

diem fines Νορβηγία) - «παρακίνηση συμμόρφωσης» (κλιμακωτή έκπτωση 

κατόπιν νομιμοποίησης απασχόλησης- Ελλάδα) 

 Άσκηση συμβουλευτικού-υποστηρικτικού  ρόλου- «καινοτόμοι 

τρόποι»: Bambus (Δανία), BeSMART (Ιρλανδία). 




