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ΘΕΜΑ :  «Διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, 

φύλαξης κ.λ.π. σε φορείς του Δημοσίου και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.» 
 

Η Υπηρεσία μας διαπιστώνοντας, ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης σε 
φορείς του Δημοσίου, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά παράβασης της ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, έχει ενημερώσει την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ώστε τα όργανά της να 
πραγματοποιούν επιτοπίους ελέγχους στους συγκεκριμένους χώρους απασχόλησης τόσο 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και εκτάκτως (κατόπιν υποβολής καταγγελιών έστω 
και αν αυτές είναι ανώνυμες)  

Επειδή ορισμένες Δημόσιες Υπηρεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 
συγκοινωνιακοί φορείς κ.λ.π.) παρουσιάζουν σοβαρές ιδιαιτερότητες που καθιστούν 
δυσχερή την διενέργεια επιτοπίων ελέγχων, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εποπτεύει τα Δημόσια Νοσοκομεία), την Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, Ο.Σ.Ε., ΗΣΑΠ, Υ.Π.Α. και Αττικό Μετρό Α.Ε. να αποστέλουν 
στην Διεύθυνσή μας αντίγραφα των υφιστάμενων συμβάσεων καθώς και κάθε νέα 
σύμβαση που συνάπτουν με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και 
φύλαξης. 

Τις συμβάσεις αυτές διαβιβάζουμε με έγγραφό μας στα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. έδρας του συμβεβλημένου εργολάβου, προκειμένου να διασταυρωθεί το 
περιεχόμενό τους με αυτό των Α.Π.Δ. και να εντοπιστούν οι εργοδότες που 
εισφοροδιαφεύγουν.  

 
 



 
 
Προς τον σκοπό αυτό, άμα την παραλαβή των συμβάσεων που σας 

αποστέλουμε, θα πρέπει να διενεργείτε άμεσα έλεγχο στις εν λόγω επιχειρήσεις, 
διασταυρώνοντας το περιεχόμενο αυτών με τα λοιπά έγγραφα στοιχεία (Ειδικό Βιβλίο, 
Α.Π.Δ., καταγγελίες, εκθέσεις Ε.ΥΠ.Ε.Α Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Σ.Ε.Π.Ε., μισθολογικές 
καταστάσεις κ.λ.π.), ώστε να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά τυχόν ανασφάλιστοι 
εργαζόμενοι και να αποδοθούν οι οφειλόμενες εισφορές. 

Εφιστούμε την προσοχή σας στους ειδικούς όρους των Συμβάσεων 
(αναγκαίος αριθμός εργαζομένων, ωράριο, ημέρες εργασίας απασχολούμενων, κ.λ.π.). 

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να αναζητάτε από τις Υπηρεσίες του 
Δημοσίου (πλήν των ανωτέρω), που υπάγονται στην ασφαλιστική σας περιοχή, τυχόν 
υφιστάμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης. 

Σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γ.Ε Υ10/48/00 της 
Διεύθυνσής μας (επισυνάπτεται), σχετικά με την απογραφή και τον έλεγχο των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού στις μονάδες του Ιδρύματος και 
παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του. 

 
  

Συν/να : 2  φύλλα 
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