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11..    ΠΠρρόόσσττιιμμαα  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  

ττωωνν  ππρροοσσττίίμμωωνν  
 

Σύμφωνα με το την παρ. 1Α του άρθρο 24 του Ν.3996/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την παρ.6.α άρθρου 23 Ν.4144/2013, στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο 

για κάθε μία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με 

αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου 

Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του 

αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που 

διενήργησε τον έλεγχο. 

Για την επιβολή των κυρώσεων η κατηγοριοποίηση των οποίων προβλέπεται στην ΥΑ 2063/Δ1 

632/2011, συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη 

συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες 

έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός συνεργασίας του εργοδότη, ο αριθμός των 

εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η 

υπαγωγή της επιχείρησης σε μία από τις κατηγορίες επικινδυνότητας του άρθρου 10 του 

Ν.3850/2010.  

Ειδικά, αν παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία για καταβολή: 

 1) δεδουλευμένων αποδοχών,  

2) επιδομάτων εορτών και αδείας, 

3) αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής 

Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης),  

4) αποδοχών διαθεσιμότητας,  

5) προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, καθώς και προσαυξήσεων για εργασία 

κατά τη νύκτα,  
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6) αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας,  

7) μισθών – ημερομισθίων βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή 

Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας,  

8) αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου,  

9) επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς,  

εάν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

επιβολής του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που 

διενήργησε τον έλεγχο, αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εφαρμόζει εφεξής τις διατάξεις της 

κείμενης εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της 

παράβασης των οποίων του επεβλήθη το πρόστιμο, καθώς και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και 

ολοσχερώς τον εργαζόμενο, τότε το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αρχικώς μειώνεται κατά 

ογδόντα τοις εκατό (80%) με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε. Η επανάληψη 

παράβασης μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται 

υποτροπή και συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης του ογδόντα τοις εκατό (80%). Πλήρης 

και ολοσχερής εξόφληση προς τον εργαζόμενο αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση αποδεικτικού 

τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει: 

α. το όνομα του καταθέτη εργοδότη,  

β. το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού, εργαζομένου,  

γ. την αιτιολογία κατάθεσης και  

δ. την ημερομηνία κατάθεσης. Αν υπάρχει αδυναμία κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για 

οποιονδήποτε λόγο, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση 

γραμματίου δημόσιας κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (εκτός της 

αδήλωτης εργασίας), εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των 

προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του, τότε έχει έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) 

επί του προστίμου. 
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Πίνακας κατηγοριοποίησης προστίμων ΣΕΠΕ (ΥΑ 2063/Δ1 632/2011) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1:  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΣΟΒΑΡΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΥΡΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (€) 

1. 
Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση 

του χρόνου της αδείας 

Αρ. 8 αν. 549/77 κατά το μέρος που 

κύρωσε το άρ. 7 της από 26/1/1977 

ΕΓΣΣΕ ΦΕΚ 60 Β και τροποποιήθηκε 

από το άρ. 6 του ν. 3846/10 και το ν. 

4093/12 ΙΑ.14 

ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

2. 
Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων 

κανονικών αδειών 

Αρ.4 παρ. 3 αν. 539/45, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρ. 6 του ν. 

3762/09 και ν. 4093/12 ΙΑ.14 

ΠΟΛΥ 

ΧΑΜΗΛΗ 
300 - 20.000 

3. 
Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών 

αδειών 

Αρ.4 παρ. 3 αν. 539/45, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρ. 6 του ν. 

3762/09 και ν. 4093/12 ΙΑ.14 

ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

4. 

Μη χορήγηση αδείας και η καταγγελία 

συμβάσεως εξ΄ αυτού ως και η μη 

χορηγηση γονικής άδειας αρ 50,51 Ν. 

4075/2012 

Αρ.2 παρ.1 αν. 539/45, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρ. 1 παρ. 1 

του ν. 3302/04, άρ.4 παρ. 1 γ όπως 

προστέθηκε με το άρ. 3παρ. 15 του ν. 

4504/66 και ν. 4075/12 άρ. 50 και 51 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 – 37.000 

5. 

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την 

διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής 

αδείας 

Αρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 

229 Α') 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 – 37.000 

6. 

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας 

ή αναλογίας αυτών (απλών ή 

προσαυξημένων κατά 100% σε 

περίπτωση πταίσματος του εργοδότη) 

Αρθ. 4 παρ. 1 εδ γ', άρθ. 5 παρ. 1 εδ. 

β' του Α.Ν. 539/1945, όπως 

προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 

3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α'), άρθ. 2 παρ. 

1 του Α.Ν. 539/1945, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 

του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

7. 

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης 

αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση 

λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της 

σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από 

τη λήψη της αδείας 

Αρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 

(ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκαν 

από το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983 

(ΦΕΚ 46 Α') και άρθ. 4 της από 

26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β') που 

κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 

549/1977 (ΦΕΚ 55 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 

του Α.Ν. 539/1945, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 

του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 
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8. 

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας 

επιδόματος αδείας (80% μείωση 

προστίμου επί καταβολής εντός 60 

ημερών αρ. 24 Ν. 3996/11) 

Αρθ. 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 

(ΦΕΚ 57 Α'), άρθ. 6 της από 26.1.1977 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β') που κυρώθηκε 

με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 

Α') και άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 

(ΦΕΚ 267 Α') 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 
Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού & 

ωρών εργασίας 

Αρθ. 16 παρ. 4 του Ν. 2874/2000 

(ΦΕΚ 286 Α') 
ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

2. 

Μη κατάθεση συμπληρωματικού 

προγράμματος ωρών εργασίας και 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

Αρ.16 ν. 2874/00, άρ. 30 ν. 3996/11, ν. 

4093/12 ΙΑ. 13,  4310/14 παρ. 1Α 

 ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-

6-2018) 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

3. 

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού - 

ωρών εργασίας εντός 15μέρου επί 

αλλαγής μισθού 

Αρ. 30 ν. 3996/11, 

 ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-

6-2018) 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

4. 

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα 

προσωπικού - ωρών εργασίας επί 

αλλαγής μισθού 

Αρ. 30 ν. 3996/11,  

ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-

6-2018) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

5. 

Εκπρόθεσμη κατάθεση 

συμπληρωματικού προγράμματος 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών 

εργασίας σε περίπτωση τροποποίησης 

του ωραρίου ή της οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας 

Αρθ 16 παρ. 5 εδ. β' του  Ν. 2874/2000 

(ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 

και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 

του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') ΙΑ.13 Ν. 

4093/12  

 ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-

6-2018) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

6. 

Εκπρόθεσμη κατάθεση 

συμπληρωματικού προγράμματος 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών 

εργασίας όταν ο κατατεθειμένος πίνακας 

παραπέμπει σε κατάθεση 

προγράμματος). 

Αρθ 16 παρ. 5 εδ. β' του  Ν. 2874/2000 

(ΦΕΚ 286 Α'), όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 

και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 

του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') ΙΑ.13 Ν. 

4093/12 Ν. 4310/14 παρ. 1
Α
, ΥΑ 

32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-6-

2018) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ - 
ΑΡΓΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα 

υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

(ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής 

αργίας άνευ σχετικής αδείας. 

Αρθ. 1 παρ. 3, 3 παρ. 1, 4, 9 παρ. 3 

και 4. του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 
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2. 

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής 

ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων 

θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, 

ταξί, εφημεριδοπωλών 

Αρθ. 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 

748/1966 (ΦΕΚ 179 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

3. 

Λειτουργία επιχειρήσεως (βιοτεχνική, 

εμπορική εργασία και πάσα βιοτεχνική 

δραστηριότητα) κατά Κυριακή και κατά τις 

ημέρες υποχρεωτικής αργίας 

Αρ. 1 παρ.2, άρ. 3 παρ. 2  ΒΔ. 748/66. 

Για τα καταστήματα ν. 2224/94 άρ. 46, 

ν. 3377/05 άρ. 12 και 13, ν. 4177/13 

άρ. 15 και 16 , ν. 4208/13 άρ. 25 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

4. 

Λειτουργία καταστήματος κατά ημέρα 

Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής 

αργίας (και αρ. 16 Ν. 4177/13 

Αρ. 46 παρ. 2 ν. 2224/94, άρ. 1 παρ. 2, 

άρ. 3 παρ. 2 και άρ. 4 ΒΔ. 748/66, άρ. 

15 και 16 ν. 4177/13, και ν. 4208/13 

άρ. 25 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

5. 
Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν 

του ωραρίου λειτουργίας 

Αρθ. 12 και 13 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 

202 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

6. 
Εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης (ρεπό) σε εμπορικό κατάστημα 

Αρ. 42 παρ.4 ν. 1892/90 σε 

συνδυασμό με το άρ. 16 παρ. 5 β ν. 

2874/00 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρ. 10 ν. 3846/10, ν. 4093/12 ΙΑ. 14 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

7. 

Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του 

χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με 

Σ.Σ.Ε., Δ.Α., ή α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') 

Οροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν 

κηρυχθεί υποχρεωτικές ως και ΥΑ 

εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 

(ΦΕΚ 124 Α') 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

8. 

Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και 

ωράριο εργασίας διαφορετικό από το 

εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή 

στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς 

προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή 

της τροποποίησης του ωραρίου ή του 

χρόνου εργασίας 

Αρ. 16 παρ. 2 και 5 β ν. 2874/00, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρ. 68 παρ. 5 ν. 

3518/06 και αντικαταστάθηκε από το 

άρ. 10 ν. 3846/10, ν. 4093/12 ΙΑ. 13  

ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-

6-2018) 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

9. 
Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς 

απασχολουμένων 

Αρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 

205 Α'), όπως  αντικαταστάθηκε από 

το άρθ. 2 παρ. 7 του Ν. 3846/2010 

(ΦΕΚ 66 Α') 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

10. 

Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη 

αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής 

πρότασης για μερική απασχόληση 

Αρθ. 2 παρ. 6 του  Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 

205 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 

66 Α') 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

11. Μη χορήγηση διαλείμματος Αρθ. 4 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α') ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

12. 
Μη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης (11 

ώρες) 

Αρθ. 3 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α') 

Ν. 4093/12 ΙΑ.14 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. 

Μη εφοδιασμός,  φύλαξη βιβλίου 

δρομολογίων οδηγών φορτηγών 

αυτοκινήτων. Η θεώρηση καταργήθηκε με 

ΙΑ.13 Ν. 4093/12. Υποχρέωση τηρήσεως 

Αρθ. 1 παρ. 2 & 4 του β.δ. 

28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του π.δ. 

882/1980 (ΦΕΚ 218 Α') και 

αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθ. 1 

του π.δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α ), 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του 

ημερησίου βιβλίου δρομολογίων 
ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β') ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

2. 

Μη εφοδιασμός, φύλαξη βιβλίου 

δρομολογίων οδηγών τουριστικών 

λεωφορείων .Η θεώρηση καταργήθηκε με 

ΙΑ.13 Ν. 4093/12. Υποχρέωση τηρήσεως 

Αρθρα 2 και 4 της ΥΑ 51266/1975 

(ΦΕΚ 1458 Β') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

3. 
Μη εφοδιασμός, θεώρηση βιβλιαρίου 

εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων 

Αρθ. 3 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 

Β') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

4. 

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας 

(παράνομη υπερωριακή απασχόληση), 

οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες 

Α, Β, Γ,) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια 

από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και 

οδηγών βυτιοφόρων χωρίς χορήγηση εκ των 

υστέρων αδείας με την προσκόμιση στην 

οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των 

αντιγράφων του βιβλίου δρομολογίων 

Αρθ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 28.01.1938 

(ΦΕΚ 35 Α'), όπως τροποποιήθηκε 

από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α'), 

άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η 

οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 

11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 

και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η 

οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 

(ΦΕΚ 180 Α') (σύστημα πενθήμερης 

εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθ. 1 του 

Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), σε 

συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων 

ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν 

σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας 

εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και 

άρθρο 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το 

άρθρο μόνο του β.δ. 815/1961 (ΦΕΚ 

206 Α') 

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΗ 
1.501 - 37.000 

5. 

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας 

(παράνομη υπερωριακή απασχόληση), 

οδηγών τουριστικών λεωφορείων 

Αρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 

1458 Β') σε συνδυασμό με διατάξεις 

ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που 

καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης 

εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν 

κηρυχθεί υποχρεωτικές 

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΗ 
1.501 - 37.000 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤ

Α 
 

1. 

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας 

(παράνομη υπερωριακή απασχόληση) 

προσωπικού σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες 

Ν. 4144/13 άρ. 80, Ν.4225 (ΦΕΚ Α’ 

2/7-1-2014), ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ 

Β 2401/22-6-2018) 

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΗ 
1.501 - 37.000 

2. 

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας 

(Παράνομη υπερωριακή απασχόληση) 

εργαζομένων και μη καταχώρηση των 

εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Ν. 4144/13 άρ. 80, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρ. 14 Ν.4225 

(ΦΕΚ Α’ 2/7-1-2014),  Ν.4310/14 αρ. 

55 παρ.1Β 

ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-

6-2018) 

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΗ 
1.501 - 37.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΕΛ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 

Μη κατάθεση προς θεώρηση μηνιαίου 

πίνακα εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ 

Αρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. β' του π.δ. 

246/2006 (ΦΕΚ 261 Α') 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

2. 

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη, 

χορήγηση αντιγράφων ημερησίου βιβλίου 

εργασίας προσωπικού και δρομολογίων 

προσωπικού ΚΤΕΛ 

Αρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. γ' και άρθ. 3 του 

π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

3. 

Μη υποβολή στο τέλος της εβδομαδιαίας 

περιόδου εργασίας αντίγραφο του 

Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και 

Δρομολογίων. 

Αρθ. 27 παρ. 4 και άρθ. 30 του π.δ. 

246/2006 (ΦΕΚ 261 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

4. 

Παράβαση πενθήμερης εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης του προσωπικού κίνησης των 

ΚΤΕΛ 

Αρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του π.δ. 

246/2006 (ΦΕΚ 261 Α') 
ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

5. 
Παράβαση της διακοπής εργασίας του 

προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ 

Αρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 

Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

6. 
Παράνομη υπερωριακή απασχόληση 

προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ 

Αρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 

Α') 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 
Απασχόληση ανηλίκων χωρίς βιβλιάριο 

εργασίας 

Αρθ. 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 1837/1989 

(ΦΕΚ 85 Α') 
ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 
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2. 
Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες 

για αυτούς εργασίες 

Αρθ. 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α'), 

άρθ. 4, 7 και Παραρτήματα I και II του 

π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α'), άρθ. 4 του 

Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') και ΥΑ 

103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β) 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

3. 
Παράβαση χρονικών ορίων εργασίας 

ανηλίκων 

Αρθ. 5 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') 

και άρθ. 3 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 

Α') 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

4. Μη επίδειξη μητρώου ανηλίκων 
Αρθ. 9 εδ. β' του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 

85 Α') 
ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

5. 
Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή ελλιπής 

συμπλήρωση μητρώου ανηλίκων 

Αρθ. 9 εδ. α' του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 

85 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 
Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως 

παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.) 

Αρ. 7 παρ.1,8,9,11 και 21 ν. 1876/90, 

άρ. μόνον αν. 435/68 και αν. 690/45, ν. 

2336/95 άρ.8 παρ. 1, ν. 3996/11 άρ. 

28, ν. 4144/13 άρ. 23 παρ. 6α εδ. 1 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

2. Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας 

Αρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του 

Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 

3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό 

και με το άρθρον μόνον του Α.Ν. 

690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. 

του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α') αρ. 28 

Ν. 3996/11,  Ν.4144/13 άρ. 23 παρ. 6α 

εδ. 1 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

3. 
Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία 

κατά Κυριακές και αργίες 

ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & 

Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β'), ΚΥΑ 

18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β'), ΚΥΑ 

25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β'), άρθ. 2 του 

Ν.Δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 

435/76 & άρθ. 1 του Ν.Δ. 147/73 σε 

συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 

690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. 

του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α') αρ. 28 

Ν. 3996/11, αρ 23 Ν.4144/13 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 
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4. 
Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία 

κατά νύκτα 

ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β'), ΚΥΑ 

25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β')όπως 

τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 

27019/2/1953 (ΦΕΚ/Β/16-12-53) σε 

συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 

690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. 

του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α') αρ. 28 

Ν. 3996/11, Ν.4144/13 άρ. 23 παρ. 6α 

εδ. 1 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

5. 
Μη καταβολή αποδοχών ανυπαιτίου 

κωλύματος 

Αρθ. 657-658 ΑΚ και άρθρο μόνον του 

Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 

2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α') αρ. 28 Ν. 

3996/11, Ν.4144/13 άρ. 23 παρ. 6α εδ. 

1 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

6. 

Μη καταβολή αποδοχών μετά των νομίμων 

προσαυξήσεων για εργασία πέραν της 

συμβατικώς καθορισμένης μερικής 

απασχόλησης. Η προσαύξη 10 % 

καταργήθηκε με το αρ. 17 Ν. 3899/10 

Αρθ. 2 παρ. 9 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 

205 Λ'), όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθ. 2 παρ. 11 εδ. β' του Ν. 3846/2010 

(ΦΕΚ 66 Α'), σε συνδυασμό με άρθρο 

μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 

Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 

189 Α') αρ. 28 Ν. 3996/11, Ν.4144/13 

άρ. 23 παρ. 6α εδ. 1 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

7. 
Μη καταβολή αποζημίωσης για 

απασχόληση εκτός έδρας 

ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β'), 

ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις 

ΣΣΕ, Δ.Α. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

8. 

Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει 

Σ.Σ.Ε, ,Δ·Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής 

συμφωνίας 

Αρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 

1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'),άρθρο μόνον 

του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α'), π.δ. 

156/1994 (ΦΕΚ 102 Α') σε συνδυασμό 

με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 

(ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 

(ΦΕΚ 189 Α') αρ. 28 Ν. 3996/11, αρ 23 

Ν.4144/13 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

9. 
Μη καταβολή επιδομάτων εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα 

Αρθρο 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 

Β') 
ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

10. 

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που 

παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της 

εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά 

παράβαση του πενθημέρου 

Αρθ. 8 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') 

ΥΨΗΛΗ -ΔΕΝ 

ΑΦΟΡΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧ. & 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ 

1.501 - 37.000 
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11. 
Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασιακής και 

υπερωριακής απασχόλησης 

Αρθρο μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 

292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 

189 Α') σε συνδυασμό με μία από τις 

απαριθμούμενες περιπτώσεις 

παράνομης υπερωριακής 

απασχόλησης αρ. 28 Ν. 3996/11, 

Ν.4144/13 άρ. 23 παρ. 6α εδ. 1 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

12. 
Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, 

διαζευγμένους και άγαμους γονείς 

Αρθ. 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 

(ΦΕΚ 113 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 

Παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκευτικών & άλλων 

πεποιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετησίου προσανατολισμού 

Α) Αρθρα 1, 2, 3, 4 και 17 του Ν. 

3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α') (Ίση 

μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής) Β) Αρθ. 1, 2, 7, 

8 και 17 του Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α') 

(Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού καταγωγής ) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

2. 
Παραβίαση αρχής ίσης μεταχείρισης 

ανδρών & γυναικών 

Αρθ. 2-11 και 16 παρ. 2 του Ν. 

3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 
Ακυρη απόλυση εγκύου ελλείψει σπουδαίου 

λόγου 

Αρθ. 15 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ153 Α') 

σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του π.δ. 

176/1997 (ΦΕΚ 150 Β') & το άρθ. 9 του 

Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α') 

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

2. 
Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου 

απολύσεως εγκύου 

Αρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 

Β) 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

3. 
Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 

εβδομάδες) 

Αρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 9 του 

Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 της 

ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο 

κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 

2874/00 (ΦΕΚ 286 Α') 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

4. 
Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή 

ισόχρονης άδειας 

Αρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 15.04.2002, άρθ.α 8 και 

9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.04 ΕΓΣΣΕ, άρθ. 7 

περ. γ' της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 
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5. 

Παράβαση της προστασίας και των 

διευκολύνσεων των εργαζομένων με 

οικογενειακές υποχρεώσεις: 

   

α) Απαγόρευση διάκρισης εργαζομένων 

που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα 

από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της 

οικογένειάς τους 

Αρθ. 4 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

β) Μη χορήγησης άδειας ανατροφής Αρθ. 5 Ν.1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

γ) Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια 

εξαρτωμένων μελών 

γ) Αρθ. 7 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 

Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της 

ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5 ΕΓΣΣΕ 

02.04.2008 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

δ) Μη χορήγηση άδεια απουσίας για 

παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων 

δ) Αρθ. 4 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 9 

παρ. 2 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

ε) Μη χορήγηση άδειας σε μονογονεϊκές 

οικογένειες 
ε) Αρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 15.4.2002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

στ) Μη χορήγηση αδείας για γονέα για παιδί 

με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος 

και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση 

στ) Αρθ. 12 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 
Μη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας 

(προϋπηρεσίας) 

Α) Υπαλλήλων άρθ. 2 του Ν. 

2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α') & άρθρο 678 

ΑΚ                Β) Εργατοτεχνιτών άρθ. 4 

του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α') & 

άρθ. 678 Α.Κ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

2. 
Μη χορήγηση εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων αποδοχών. 

Αρθ. 18 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 1082/1980 

(ΦΕΚ 250 Α') και άρθ. 5 του Ν. 

3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α') Ν.4254/2014 

(Άρθρο πρώτο, Κεφαλ.Α, 

Υποπαρ.ΙΑ5)  

ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

3. 
Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων αποδοχών. 

Αρθ. 18 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 1082/1980 

(ΦΕΚ 250 Α') και άρθ. 5 του Ν. 

3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α') Ν.4254/2014 

(Άρθρο πρώτο, Κεφαλ.Α, 

Υποπαρ.ΙΑ5)  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

4. 
Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί 

διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους» 

Αρθ.4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του π.δ. 

240/06 (ΦΕΚ 252 Α') 
ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

5. 
Ελλιπής γνωστοποίηση όρων ατομικών 

συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο. 

Αρθ. 2 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 

102 Α') 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 
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6. 
Μη γνωστοποίηση όρων ατομικών 

συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο. 

Αρθ. 3 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 

102 Α') 
ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

7. 
Μη κατάρτιση κανονισμού εργασίας σε 

υπόχρεες επιχειρήσεις 

Αρθ.1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 

Α') 
ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

8. 

Μη ανάρτηση του κανονισμού εργασίας σε 

εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους 

σημεία του τόπου εργασίας 

Αρθ. 2 και 4 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 

210 Α') 
ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

9. 
Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών 

απολύσεων 

Αρθ. 1, 3, 5 και 6 του Ν. 1387/1983 

(ΦΕΚ 110 Α') 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

10. 

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία 

των εργαζομένων που αποσπώνται για την 

εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος 

της Ελλάδας 

Αρθρα 4, 5 και 10 του π.δ. 219/2000 

(ΦΕΚ 190 Α') 
ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

11. 

Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και 

διαβούλευσης των εργαζομένων από τους 

εργοδότες που μεταβιβάζουν τις 

επιχειρήσεις 

Αρθ. 8 και 9 του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 

164 Α') 
ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

12. 

Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία 

διετία από την ημερομηνία λήξης τους) 

αντιγράφων συμβάσεων εργασίας, 

γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, 

που υποχρεούνται να χορηγούν στους 

εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94 

και το άρθρο 1 ν. 2639/98 

Αρθ. 7 του Ν. 3762/2009 (75 Α') 
ΠΟΛΥ 

ΧΑΜΗΛΗ 
300 - 20.000 

13. 

Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας 

(προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση 

στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ) 

Αρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α'), 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του 

Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 

3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

14. 

Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση 

επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων στις 

περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του 

άρθρου 16 του Ν. 1264/82 

Αρθ. 16 παρ. 2, 3, 5, 7 και 8 του Ν. 

1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α') 
ΧΑΜΗΛΗ 300 - 20.000 

15. 
Μη τήρηση διαδικασίας απολύσεως 

συνδικαλιστικού στελέχους 

Αρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του Ν. 

1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α') 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ  

16. 

Μη θεώρηση ημερήσιου δελτίου 

απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά 

έργα. Καταργήθηκε η θεώρηση, 

υποχρέωση τήρησης Ν. 4093/12 ΙΑ.13 

Αρθ. 33 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α'), 

ΥΑ 1801/1989 (ΦΕΚ 569 

Β') 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 
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17. 

Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του 

συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν 

των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό 

έτος. (αρ. 7 Ν. 3899/10) 

Αρθ. 2 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 2639/1998 

(ΦΕΚ 205 Α'), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθ. 2 παρ. 3 εδ. δ' του Ν. 

3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

18. 

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου 

διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών 

ετησίως 

Αρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του 

Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και 

αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 

3846/2010 (ΦΕΚ 66) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

19. 
Άρνηση πρόσβασης στα αρχεία και 

έγγραφα επιχειρήσεως 
Ν. 3996/11 άρ. 2 παρ. 2 δ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

 
Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών 

από τον εργοδότη 
Ν. 3996/11 άρ. 2 παρ. 2 δ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

20. 

Μη παράσταση εργοδότη κατά τη 

διαδικασία επίλυσης ατομικών/συλλογικών 

διαφορών 

Ν. 4144/13 άρ. 23 ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 
Μη χορήγηση αδείας για συμμετοχή σε 

εξετάσεις 

Αρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 

46 Α'), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, άρθ. 

6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 

24.04.2004 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

2. 

Μη χορήγηση αδειών προβλεπομένων από 

ΕΓΣΣΕ: α) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος β) 

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς γ) Άδεια 

λόγω AIDS δ) Άδεια γάμου και γεννήσεως 

τέκνου συγγενούς γ) Άδεια λόγω AIDS δ) 

Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου 

α) Αρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003 β) Αρθ. 9 

ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθ. 12 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 

31 Α')  β) Αρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθ. 12 του Ν. 

3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α')  γ) Αρθ. 11 

ΕΓΣΣΕ 24.5.2004  δ) Αρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 

9.6.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.5.2000 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 300 - 20.000 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  

1. 
Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε.,, Δ.Α. ή Υ.Α., ή 

κανονισμού εργασίας 

Αρθ. 7 παρ. 1,8, 9, 11 και 21 του Ν. 

1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'), άρθρο μόνον 

του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α'), άρθ. 

1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 

Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, 

ΔΑ ή κανονισμών εργασίας, που 

προβλέπουν τους συγκεκριμένους 

όρους 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1.501 - 37.000 

 

Τα παραπάνω ποσά κλιμακώνονται, ανάλογα με τον βαθμό συνεργασίας του εργοδότη (ικανοποιητικός, 

μέτριος, χαμηλός) με τα ελεγκτικά όργανα και την επανάληψη της παράβασης (υποτροπή) πάνω από δύο 

φορές τα 4 τελευταία χρόνια. 
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22..    ΠΠοοιιννήή  δδιιαακκοοππήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  
 

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας μπορούν επίσης να 

επιβληθούν οι παρακάτω κυρώσεις, με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή με 

αιτιολογημένη πράξη του Διευθυντή της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του 

ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την υποπ. 1Β του Ν.3996/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα:  

 

Α. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών, εφόσον 

επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, και οι οποίες διαπιστώνονται 

αθροιστικά σε τρεις (3) διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

 

Β.  Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μέχρι πέντε (5) 

ημερών, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τέσσερις (4) ή περισσότερες πράξεις 

επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 

με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε τέσσερις (4) διενεργούμενους ελέγχους σε 

διαφορετικές ημερομηνίες, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

 

Γ.  Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών 

(3) ημερών, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη δύο (2) ή περισσότερες πράξεις 

επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε δύο (2) 

διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών. 
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Σε περιπτώσεις που η επιχείρηση διατηρεί τμήματα, εκμεταλλεύσεις ή υποκαταστήματα σε 

διαφορετικούς τόπους, το μέτρο της προσωρινής διακοπής λειτουργίας λαμβάνεται για το 

αντίστοιχο τμήμα ή εκμετάλλευση ή υποκατάστημα, του τελευταίου χρονολογικά διενεργούντος 

ελέγχου που επισύρει πράξη επιβολής προστίμου «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

 Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΕΠΕ, 

μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή για διάστημα μεγαλύτερο από πέντε 

(5) ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 

τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης. 

 

Εφόσον μετά από έλεγχο σε επιχείρηση, το ΣΕΠΕ κρίνει ότι υπάρχουν παραβάσεις που 

εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, 

διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματός της ή στοιχείου του εξοπλισμού 

της, για χρονικό διάστημα μέχρι της πλήρους συμμόρφωσης του εργοδότη και της άρσης των 

παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Αν η επιχείρηση, μετά την προσωρινή διακοπή ή την 

επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να παραβαίνει συστηματικά τις διατάξεις 

της νομοθεσίας με άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους, εισηγείται στον Υπουργό 

Εργασίας, την οριστική διακοπή της λειτουργίας της. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται 

πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Η διακοπή επιβάλλεται από τον Ειδικό Επιθεωρητή ή τον 

αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας που διενεργεί τον έλεγχο, ύστερα από αιτιολογημένη καταγραφή 

στο δελτίο ελέγχου των παραβάσεων, που κατά την κρίση τους συνιστούν άμεσο ή σοβαρό 

κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

Η εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την 

αρμόδια αστυνομική αρχή. 

 

Στις περιπτώσεις  προσωρινής διακοπής της επιχείρησης ο χρόνος αυτός λογίζεται ως 

κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Εργοδότης που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής 

λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου 

της επιχείρησης ή στοιχείου του εξοπλισμού της, που του έχει επιβληθεί ως διοικητική κύρωση 

για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι 

μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές, 

ενώ ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη ποινική μεταχείριση 

εξακολουθούν να ισχύουν. (άρθ. 28 Ν.3996/2011) 
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33..      ΑΑπποοκκλλεειισσμμόόςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααππόό  δδηημμόόσσιιεεςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  

  λλόόγγωω  ππααρρααββάάσσεεωωνν  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  
(παρ. 2 άρθ. 73 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 39  Ν.4488/2017) 

 

Εργοδότης αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, αν 

αποδεδειγμένα έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ  για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, 

είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.». 

Ειδικά για τους εργολάβους - επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και  φύλαξης 

ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4488/2017: 

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ,  για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Υ.Α. 2063/Δ1632/2011, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η 
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αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: 

α) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς ή 

β) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας  τμήματος /των  

ή του συνόλου της επιχείρησης για παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,  μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς. 
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44..      ΑΑπποοκκλλεειισσμμόόςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααππόό  δδηημμόόσσιιεεςς  

χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειιςς,,    λλόόγγωω  ππααρρααββάάσσεεωωνν  ττηηςς  

εερργγααττιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  
(άρθ. 40 Ν.4488/2017) 

 

Οι εργοδότες -  δυνητικοί δικαιούχοι, αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή 

σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν 

επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: 

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ  για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Υ.Α. 

2063/Δ1632/2011, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ  για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
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55..      ΠΠρρόόσσττιιμμαα  γγιιαα  ααδδήήλλωωττηη  εερργγαασσίίαα    
 

 

 

 

 

Τι ισχύει μετά την δημοσίευση του Ν.4554/2018 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν 

κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν.4554/2018, όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ, ή των ΠΕΚΑ 

& ΕΦΚΑ διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού που, επιβάλλει 

στον εργοδότη πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο 

εργαζόμενο, ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την ηλικία του, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή για 

παροχή εξηγήσεων.  

Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον 

πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο ως 

εξής: 

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και 

β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.  

Σε κάθε παράβαση αδήλωτου εργαζόμενου, τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε τρεις (3) 

μήνες, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά. Με πράξη του αρμόδιου 

ασφαλιστικού φορέα, καταλογίζονται αναδρομικά από την ημερομηνία του ελέγχου, σε βάρος του 

εργοδότη το σύνολο των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών. Ως βάση 

υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο. 

Προϋποθέσεις έκπτωσης του προστίμου για αδήλωτο εργαζόμενο 

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην 

πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο της παραγράφου των 10.500 ευρώ 

ανά εργαζόμενο μειώνεται ως εξής: 
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α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας 

διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, 

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας 

διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και 

γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας 

διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης δεν επαρκεί 

για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης που δηλώνεται, ο 

εργοδότης μπορεί να προβεί σε κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο 

λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας της 

επιχείρησης.  

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις για την  παροχή έκπτωσης 30% επί του επιβληθέντος προστίμου, σε 

περίπτωση εξόφλησής του εντός δέκα εργάσιμων ημερών, δεν ισχύει πλέον. 

Ο εργοδότης, αφού επωφελήθηκε της μείωσης του προστίμου, δεν επιτρέπεται να προβεί σε 

μείωση του προσωπικού, κατά τη διάρκεια των παραπάνω κατά περίπτωση διαστημάτων.  

Ως μείωση του προσωπικού, θεωρείται: 

α) η μείωση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης σε αριθμό μικρότερο από τον αριθμό 

των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο 

κατά τον αριθμό των εργαζομένων που προσέλαβε ο εργοδότης, προκειμένου να τύχει της 

έκπτωσης, 

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ 

περιτροπής απασχόληση, 

γ) η θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα, 

δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 

κινήτρων εθελούσιας εξόδου, και 

ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου.  
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Αν μειωθεί το προσωπικό, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία που επήλθε η μείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη με τους ίδιους όρους 

εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης. Το διάστημα 

που μεσολαβεί από την ημερομηνία μείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης, 

προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε 

μείωση προσωπικού. 

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της μείωσης του προσωπικού: 

α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, 

β) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία του ελέγχου, 

λόγω παρόδου της συμφωνηθείσας διάρκειας, 

γ) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ύστερα από την υποβολή μήνυσης του εργοδότη κατά 

εργαζομένου για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, 

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου, και 

ε) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού 

εργαζομένου. 

Το δικαίωμα έκπτωσης, παρέχεται εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιμο και παραιτηθεί 

από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται 

όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος.  

Σε περίπτωση δικαιολογημένης μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης ο εργοδότης 

υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια 

Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 

συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους. 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μείωσης του προσωπικού, βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη για 

κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό. 

Αρμόδια όργανα ελέγχου της αδήλωτης εργασίας εκτός του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ είναι και η 

Οικονομική Αστυνομία και η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.  
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Όταν τα ανωτέρω αναφερόμενα όργανα, διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα 

πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

(Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου, 

σχετικά με την παράβαση.  Ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. συντάσσει και επιδίδει  Πράξη Επιβολής 

Προστίμου, στον παραβάτη εργοδότη. (άρθ. 1 ΥΑ 43614/996/2018) 
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66..      ΛΛοοιιππάά  ππρρόόσσττιιμμαα  κκααττάά  δδέέσσμμιιαα  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  

  
Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται άμεσα και χωρίς πρόσκληση του εργοδότη για παροχή γραπτών 

εξηγήσεων. 

Αυτό προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062/23.08.2013) απόφαση του 

υπουργού και υφυπουργού εργασίας στην οποία καθορίζονται οι παραβάσεις αυτές και το ύψος 

των επιβαλλόμενων προστίμων. 

Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις: 

 

Α. Παραβάσεις αρμοδιότητας Κοινωνικών Επιθεωρήσεων ΣΕΠΕ 

  

1. Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού(Αδήλωτη εργασία). 

Η διάταξη αυτή καταργήθηκε από 21/8/2018 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4554/2018 και  

για την αδήλωτη εργασία ισχύ πλέον έχουν τα άρθρα 5 -7 του εν λόγω νόμου. Το πρόστιμο για 

κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ανεξαρτήτου ηλικίας και ειδικότητας ανέρχεται σταθερά στα 10.500 

ευρώ. 

 

2.  Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου υπερωριών. 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται από 1/9/2018, αφού από την ημερομηνία αυτή, καθίσταται 

υποχρεωτική η αναγγελία υπερεργασίας και υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, πριν την έναρξη 

παραγματοποίησής τους 

 

3. Μη επίδειξη, βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού, οικοδομικών και 

τεχνικών έργων. 

Η διάταξη ισχύει και μετά την υποχρέωση του εργοδότη, να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό, 

πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.  

 

4. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας. 
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5. Μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων, 

τουλάχιστον για το τελευταίο τρίμηνο. 

 

Επιβαλλόμενα πρόστιμα: 

 α) Για επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως 10 εργαζόμενους πρόστιμο,  300,00 €. 

 β) Για επιχείρηση που απασχολεί από 11 έως 50 εργαζόμενους πρόστιμο 1.000,00 €. 

 γ) Για επιχείρηση που απασχολεί από 51 έως 150 εργαζόμενους, πρόστιμο 2.000,00 €). 

 δ) Για επιχείρηση που απασχολεί από 151 έως 250 εργαζόμενους, πρόστιμο: 3.000,00 €. 

ε) Για επιχείρηση που απασχολεί από 251 εργαζόμενους και άνω, πρόστιμο: 5.000,00 €. 

 

Β. Παραβάσεις αρμοδιότητας Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρήσεων ΣΕΠΕ 

 

1. Μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές 

εργασίες. 

 

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: 

 α) Για επιχείρηση χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας, πρόστιμο  7.200,00 €. 

 β) Για επιχείρηση μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας πρόστιμο 10.000,00 €. 

 γ) Για επιχείρηση υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας πρόστιμο 15.000,00 €. 

 

 Για την εφαρμογή της  απόφασης τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες 

επικινδυνότητας: 

 (Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας 

 (Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας 

 (Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας. 

 

 Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται: 

 α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται: 

 – εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση πιστοποιητικού 

απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια διάρκειας το πολύ 36 ωρών ή 

 – εργασίες σε κλειστούς χώρους, που περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα ή άλλα υλικά που μπορεί να 

αποκτήσουν επικίνδυνες φυσικοχημικές ιδιότητες από τις εκτελούμενες εργασίες ή – θερμές 

εργασίες: 

 α1. σε χώρους που γειτνιάζουν με χώρους φορτίου ή 

 α2. στο αντλιοστάσιο και στα δίκτυα μεταφοράς φορτίων. 
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 β. Όλα τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία 

άνω των 150 εργαζομένων. 

 

 Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται: 

 α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες 

αποκλειστικά και μόνο εκτός των χώρων φορτίου και φυσικά εφόσον δεν εμπίπτουν σε μία από τις 

περιπτώσεις της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας. 

 β. Τα πλοία κατά τη διάρκεια που λαμβάνουν χώρα εργασίες βαφής σε εσωτερικούς χώρους ή 

εργασίες αμμοβολής ή εργασίες υδροβολής. 

 γ. Τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες για τις οποίες προβλέπεται: 

 – η χρήση ικριωμάτων όγκου συνολικά άνω των 500 m3 ή 

 – η χρήση σιδήρου άνω των 70.000 Kgs. 

 δ. Τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία 50 έως 

150 εργαζομένων. 

 

 Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται: 

 Όλα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω 

περιπτώσεις, καθώς και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυση τους και εφόσον δεν απαιτούν την 

ταυτόχρονη εργασία περισσοτέρων των 49 εργαζόμενων. 

 

2.  Μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου. 

 Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση 2.500,00 € 
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77..      ΔΔιιοοιικκηηττιικκέέςς  κκυυρρώώσσεειιςς  γγιιαα  ααππαασσχχόόλληησσηη  πποολλιιττώώνν  

ττρρίίττωωνν  χχωωρρώώνν  πποουυ  δδιιααμμέέννοουυνν  ππααρράάννοομμαα  σσττηη  χχώώρραα  
 

Η  απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, απαγορεύεται (άρθ. 79 

Ν.4052/2012) 

Σε περίπτωση παράβασης  της διάταξης αυτής, επιβάλλεται στον εργοδότη , από το  Σ.ΕΠ.Ε., 

πρόστιμο  πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. 

(άρθ. 85,  Ν. 4052/2012). Πρέπει να προηγηθεί  κλήτευση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. 

 Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια 

του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος του προστίμου ανά εργαζόμενο. 

Επίσης ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των πραγματικών εξόδων που ενδεχομένως 

επιβαρύνθηκε το Δημόσιο για την επιστροφή των παρανόμως απασχολούμενων πολιτών τρίτης 

χώρας στις περιπτώσεις που διατάσσεται διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής στη χώρα 

καταγωγής ή προέλευσης. 

Πέραν των παραπάνω χρηματικών κυρώσεων, στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα 

διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, επιβάλλονται σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις: 

 

 Α. Από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή: 

 α) αποκλεισμός από όλες ή ορισμένες δημόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ε.Ε., για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε 

έτη. 

 

 β) αποκλεισμός από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 

για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη. 

 

 γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει 

διαπραχθεί η παράβαση. 
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 Β.α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η 

παράβαση, για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού 

Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή 

Εργασίας. 

 

 β) Προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης 

στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.E. ( άρθ. 24, παρ. 1 του Ν. 4144/2013) 

 

Γ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την 

αρμόδια αστυνομική αρχή. 

 

Ποινικές κυρώσεις για απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη 

χώρα. (άρθ. 88, Ν.4052/2012) 

1. Ο εργοδότης που: 

 α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η 

απασχόληση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά ή / και 

 β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό παράνομα διαμενόντων πολιτών 

τρίτων χωρών ή / και 

 γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η 

απασχόληση συνοδεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας. 

 τιμωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 

πέντε (5) μηνών. 

 2. Όποιος απασχολεί παράνομα διαμένοντες ανηλίκους, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

 3. Όταν η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί από 

εργοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνομα διαμένοντος πολίτη 
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τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η 

προβλεπόμενη ποινή της παραγράφου 3 του άρθρου 323Α Π.Κ. εκτός αν για τον ίδιο 

απασχολούμενο και την ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εργοδότη ποινική δίωξη ή έχει 

ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ.. 

 4. Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως. 

 5. Το Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, μηνυτήρια 

αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 

 

Όπως προβλέπεται στο άρθ.  28 του Ν. 4251/2014, στους εργοδότες που απασχολούν πολίτες 

τρίτων χωρών που η άδεια διαμονής ή η θεώρηση εισόδου (visa) που κατέχουν δεν τους δίνουν το 

δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών 

για άδεια διαμονής, η οποία δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας πέραν των άλλων 

κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ για κάθε 

νόμιμα διαμένοντα αλλά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό. Εάν οι συγκεκριμένες παραβάσεις 

διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε 

αυτές από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελληνική Αστυνομία), τότε το χρηματικό πρόστιμο θα 

επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν αυτές 

διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, το πρόστιμο θα επιβάλλεται από τον 

Προϊστάμενο  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή του Κέντρου Πρόληψης 

Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας. 

Οι εργοδότες που απασχολούν  εποχιακά, νόμιμα πολίτες τρίτων χωρών (μετάκληση), οφείλουν να 

ενημερώνουν τις υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για οποιαδήποτε αλλαγή 

του καταλύματος του εποχικού εργαζόμενου. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν έχει 

παρασχεθεί κατάλυμα ή ότι το κατάλυμα που έχει παρασχεθεί δεν πληροί τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, αφενός επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο ύψους χιλίων 

πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αφετέρου ο εργοδότης αποκλείεται από τη δυνατότητα μετάκλησης 

εποχικά εργαζόμενου για τα επόμενα πέντε έτη. 
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88..      ΔΔιιοοιικκηηττιικκέέςς  κκυυρρώώσσεειιςς  γγιιαα  ααππαασσχχόόλληησσηη  

εεππιιδδοοττοούύμμεεννωωνν  ααννέέρργγωωνν  
 

Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο 

ελεγκτικό όργανο και μετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του 

Ο.Α.Ε.Δ. προς διασταύρωση, διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή 

απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές, 

ενώ και από την παραπάνω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος, επιβάλλεται 

στον εργοδότη, εκτός των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο 

άνεργο ή  πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο 

άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον ίδιο εργοδότη. 
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99..      ΠΠρρόόσσττιιμμαα  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  δδιιααττάάξξεεωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  

σσττηη  σσύύσστταασσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

ΠΠρροοσσωωρριιννήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ((ΕΕΠΠΑΑ))  

  

Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων 

Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή 

εξηγήσεων, πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) 

ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης, (από χαμηλή έως πολύ υψηλή) σύμφωνα 

με την απόφαση 15527/639/2010 του Υπουργού Εργασίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

 
Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση έχει ως εξής: 
 
    

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

1. Λειτουργία αδειοδοτηθείσας ΕΠΑ κατά παράβαση των όρων της άδειας. Πολύ υψηλή 

2. 
Διαπίστωση ότι μία εταιρεία ομίλου εταιρειών λειτουργεί με κύριο σκοπό την 
διάθεση εργαζομένων σε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου 

Πολύ υψηλή 

3. 
Μη ικανοποίηση των μισθολογικών απαιτήσεων και μη καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων. 

Πολύ υψηλή 

4. 
Μη προσκόμιση των εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας από την ΕΠΑ στη 
Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Πολύ υψηλή 

5. 
Διαπίστωση ότι διατέθηκαν από την ΕΠΑ προσωρινά απασχολούμενοι όταν 
αυτό δεν επιτρέπεται. 

Πολύ υψηλή 

6. 

 

Μη ύπαρξη σύμβασης έγγραφης, μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη, στην 
οποία αναφέρονται τα διαλαμβανόμενα στην παραγρ. 8 του άρθρου 22 του 
Ν.2956/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 9 της περίπτωσης 
Β του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010 

Πολύ υψηλή 

7. 

Διαπίστωση ότι απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του 
προσωρινά απασχολούμενου ή ότι παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά του 
δικαιώματα ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά 
απασχολούμενου 

Πολύ υψηλή 

 

8. 

 

 

Διαπίστωση ότι η διάρκεια απασχόλησης του μισθωτού (προσωρινά 
απασχολούμενου) από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και 
οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, είναι μεγαλύτερη από 
τριάντα έξη (36) μήνες, χωρίς η συναφθείσα σύμβαση εργασίας μεταξύ 
Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης και μισθωτού (προσωρινά 
απασχολούμενου) να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου μεταξύ αυτού 
(προσωρινά απασχολούμενου) με τον έμμεσο εργοδότη. 

Πολύ υψηλή 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/402
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/198
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9. 
Διαπίστωση ότι ο μισθωτός επιβαρύνθηκε οικονομικά για την απασχόληση του 
σε έμμεσο εργοδότη. 

Πολύ υψηλή 

10. 
Διαπίστωση ότι οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία στον 
έμμεσο εργοδότη είναι κατώτερες της ΕΓΣΣΕ. 

Πολύ υψηλή 

11. 
Μη ύπαρξη σύμβασης για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής 
απασχόλησης. 

Υψηλή 

12. 
Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν διαφορετικούς όρους 
εργασίας από τους μόνιμους υπαλλήλους του έμμεσου εργοδότη, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

Υψηλή 

13. 
Μη καταχώρηση στον πίνακα προσωπικού της ΕΠΑ των προσωρινά 
απασχολούμενων 

Υψηλή 

14. 

 

Μη ανάρτηση του αντιγράφου του πίνακα προσωπικού, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι προσωρινά απασχολούμενοι σε έμμεσο εργοδότη, στο 
χώρο εργασίας του έμμεσου εργοδότη. 

Υψηλή 

 

15. 
Ο έμμεσος εργοδότης, στον πίνακα προσωπικού που καταθέτει στην 
Επιθεώρηση Εργασίας δεν περιλαμβάνει σε «ειδικό κεφάλαιο» τους 
προσωρινά απασχολούμενους. 

Υψηλή 

16. 
Μη κατάθεση αναλυτικού προγράμματος εργασίας από τον έμμεσο εργοδότη 
στην Επιθεώρηση Εργασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους 

Υψηλή 

17. 
Μη υποβολή αιτήματος για έγκριση άδειας υπερωριακής εργασίας, από έμμεσο 
εργοδότη, για τους προσωρινά απασχολούμενους. 

Υψηλή 

18. 
Μη σύναψη/ κατάρτιση των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης και μη 
παράδοση στον έμμεσο εργοδότη και τον προσωρινά απασχολούμενο. 

Υψηλή 

19. 
Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν απολαμβάνουν το ίδιο 
επίπεδο ασφάλειας και υγείας στην εργασία με το μόνιμο προσωπικό του 
έμμεσου εργοδότη 

Σημαντική 

20. 
Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν ενημερώθηκαν από τον 
έμμεσο εργοδότη για τις κενές θέσεις που έχει αυτός. 

Σημαντική 

21. 
Διαπίστωση ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν παρέχει τις ίδιες κοινωνικές 
υπηρεσίες στον προσωρινά απασχολούμενο. 

Σημαντική 

22. 
Η παραχώρηση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη δεν δικαιολογείται από 
έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες. 

Σημαντική 

23. 
Διαπίστωση ότι ο προσωρινά απασχολούμενος απασχολείται στον έμμεσο 
εργοδότη πριν την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη. 

Χαμηλή 

 
Για κάθε διαπιστωθείσα από τις προαναφερθείσες παραβάσεις επιβάλλεται αυτοτελώς αρχικό ποσό 
προστίμου, που καθορίζεται σε άμεση συνάρτηση με την σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης. 
 
Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Πολύ υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο 
καθορίζεται σε 30.000 ευρώ. 
 
 
Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται 
σε 20.000 ευρώ. 
 
 
Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο 
καθορίζεται σε 9.000 ευρώ. 
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Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Χαμηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται 
σε 3.000 ευρώ. 
 
 
Κατά τη διαπίστωση κάποιας παράβασης επιβάλλεται το αρχικό ποσό προστίμου, που αντιστοιχεί στο 
επίπεδο σοβαρότητας, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εταιρεία είναι υπότροπη ως προς τη συγκεκριμένη παράβαση, το 
αρχικώς καθορισθέν πρόστιμο επιβάλλεται με προσαύξηση 30% (1η υποτροπή), 40% (2η υποτροπή). 
Από την τρίτη υποτροπή και μετά για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβάλλεται στην εταιρεία το ανώτατο 
ποσό προστίμου, ήτοι 30.000 ευρώ. 
 
 
Ειδικά για παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο 
καθορίζεται σε 30.000 ευρώ.  
 
Επισημαίνεται ότι για κάθε υποτροπή ως προς τις παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλές, 
επιβάλλεται αυτοτελώς πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. 
 
Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ή οι έμμεσοι εργοδότες θεωρούνται υπότροποι, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν υποπέσει στην ίδια παράβαση για την οποία τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, μέσα 
στην τελευταία τετραετία. 
 
Οι παραπάνω κυρώσεις, για παράβαση των διατάξεων για την λειτουργία των ΕΠΑ, είναι ανεξάρτητες, από 
άλλες διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. 
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1100..      ΔΔιιοοιικκηηττιικκέέςς  κκυυρρώώσσεειιςς  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν    

δδιιααττάάξξεεωωνν  ππεερρίί  ίίδδρρυυσσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  

ΓΓρρααφφεείίωωνν  ΕΕύύρρεεσσηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς    
 

 
Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματα τους, που λειτουργούν παράνομα, επιβάλλονται οι παρακάτω 

διοικητικές κυρώσεις: 

 α.  πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση από τα ελεγκτικά 

όργανα του ΣΕΠΕ και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, ή/και 

β.  προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι τρεις (3) ημέρες,  

γ.  προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας,  

Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια 

αστυνομική αρχή. 

Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματα τους, που δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τις εκθέσεις δραστηριότητας 

τους, επιβάλλεται, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, πρόστιμο ύψους δύο 

χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση. 

 

 
 
 

 

 


