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την Επιθεþρηση Εργασßαò και Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ

Διαδικασßεò και. υποχρεþσειò εργοδοτþν προò

τ. φρετ γποιοχIlÝ korπoy (ΔιΑΝι/Γ2γ/26913 απüφαση του Υπ. Εσωτερικþν, Δημüσιαò

Διο ßκησηò και,\ιτο κÝντ ρ ω σ η ò, Φ ΕΚ 1 Β 6 0 Β' / 2 2 - 1 2, 0 6 ).

ΔΕΥΤΕΡΑ _ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 - 13.00

α.«Η συμφωνßα μεταξý εργοδüτη και απασχολοýμενου για παροχÞ υπηρεσιþν Þ Ýργου,_για

ορισμÝνο Þ αüριστο χρüνο, ιδßωò στιò περιπτþσειò αμοιβÞò κατÜ μονÜδα εργασßαò (φασüν),

τηλεργασßαò, κατ' οß*lον απασχüλησηò, τεκμαßρεται üτι υποκρýπτει σýμβαση εξαρτημÝνηò

εργασßαò, εφüσον η εργασßα παρÝχεται αυτοπροσþπωò, αποκλειστικÜ Þ κατÜ κýριο λüγο στον ßδιο

εργοδüτη για εννÝα (9) συνεχεßò μÞνεò» (Üρθρο ]. του Ν, 3s46/2010).

Με το παραπÜνω Üρθρο κατòιργεßται πλÝον απü 11_5_10 (ημερομηνßα δημοσßευσηò του νüμου)

και εφε.ξÞò η υποχρÝωση, κατÜθεσηò στην Επιθεþρηση Εργασßαò των συμιρωνητικιΙτν

παροχÞò υπηρεσιþν Þ Ýργου.

β. CI εργοδüτηò υποχρεοýται στην ηλεκτρονικÞ υποβολÞ (Ýντυπο Ε9) στο πΣ ΕΡΓΑΝΗ

εντüò οκτþ (Β) ημερι'ον απü την κατÜρτιση τηò σýμιβασηò, σαρωμÝνει τα Ýντυπα τηò μειωμÝνηò

απασχüλησηò Þ εκ περιτροπÞò εργασßαò καθþò και τιò σχετικÝò συμφωνßεò Þ αποφÜσειò που

αιροροýν την εΚ περιτροπÞò εργασßα, αφοý Ýχουν τεθεß üλεò οι απαραßτητεò υπογραφÝò, (Υ,Α.

5072ι6ι25-ý2-20]_3, 2Β153/].26/2Β-0Β*2Ο13, 29502ßΒ5ιΒ-9-20ι4) Με το Üρθρο 2 του ßδιου νüμου η

προθεσμßα γνωστοποßησηò σΤην οικεßα Επιθεþρηση Εργασßαq τηò Ýγγραφηò ατομικÞò σýμβασηò

μερικÞò απασχüλησηò μειþνεται στιò οκτþ (Β) ημÝρεò απü την ιιατÜρτιση τηò, üπωò ισχýει και για

τιò συμφωνιυò Þ οηοßßοειò εκ þριτροπÞò απασχüλησηò, ß /ρ\ εlý3;ß |* "s ιq_)

ΕΡΓΑΣΙÝΣ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Üρθ, 16, Ν. 2Β74/α0, üπωò τραποποιÞθηκε με το

Üρθρο 68 παρ,5 του Ν, 351Β/2006 και Üρθρο 1α ταυ Ν. 3846/2αlα - Üρθ, 30 παρ. 4 ΤΟυ Ν,

3gg6/201j, üπωò αυτd αντικ αταστÜθηκε απü την περßπτωση β) τηò παρ. 1 τηò υπαπαραγρÜφαυ ΙΑ,13

του Üρθρου πρþτου του Ν, 4093/2012 και την παρ, 1:"99_òφ_"βJQ*βρ_ΙΙ}β'Iα/29Jβ, üΠωò

αγτLκαταστÜθηκε απü τιlν περ. 1,Α, τηò παρ. 2 του Üρθρου 1-4 του Ι{. 4225/2014 -Υ.Α, 5α72/6/25-02-

201_3, 2Β153/126/2Β--OΒ- 201_3, 2g502/85/B-g-2a14, αρ. 55 Ν. 43;flzαη{!ΦεßηΦtt[7-α$ΙΤ μ,ηg2Τ!'{ß}

α. ΗλεκτρονιιιÞ υποβολÞ (Ýντυπο Ε4) ετÞσιων πινÜκωγ προσωπικοý εφÜπαξ απü 1ß10 Ýωò

2LιΙ0 εκÜστου Ýτουò, Η προθεσμßα αυτÞ μπορεß να παρατεßνεται με απüφαση του Υπουργοý

κατüπιν εκτßμησηò των περιστÜσεων.

β. ¼ταν γßνονται καινοýργιεò προσλÞψειò απαιτεßται ηλεκτρονικÞ συμπλÞρωση και υποβολÞ στο
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ΠΣ ΕΡΓΑΝFΙ, τΟυ εντýπΟυ Ε3: Ενιαßο ¸ντυπο Αναγγελßαò Πρüσληψηò (Ε3 Αναγγελßα ΠρüσληΨηò

και Ε4 Συμπληρωματικüò πßνακαò προσωπικοý ΝÝαò Πρüσληψηò), το αργüΤερΟ Ýωq Την ßδΙα

ημÝρα τηò πρüσληψτιò και πÜντι,Ιò πριν την ανÜληι]jη υπηρεσßαò απü τουò εργαζüμεν,ου§, Οι νÝοι

εργοδüτεò, οι οποßοι προβαßνουν σε πρüσληψη για πρþτη φορÜ, καθþò και üσοι εργοδüτεò

δημιουργοýνπαραρτÞματαμενÝεòπροσλÞψειòεργαζομÝνων,μποροýνναυποβÜλουν
ηλεκτρονικÜ το Ýντυπο Ε3 υυ.üò τριþý (rj εργασßμων ημερþν απü την απογραφÞ στην αρμüδια

Υπηρεσßα του ΙΚΑ-ffΓΑΜ

\
ß,ι,

γ_

\
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Απü την 8Ιt2Ι2OL4,
γ. Σε περßπτωση ο0ßαγÞò Þ τροποποßησηò του υφιστÜμενου ωραρßου.

^l_-_- _^,. r-r^πninrr tlι;;ßßß;,l*;;;;"ß-, ;ßrδ,rοrο, σε περßπτωση αλλαγÞò Þ τροποποßησηò ΤΟυ ωραρßΟυ Þ
-! --^ ττº_^^,^^ηιανΑ

ΙΙ Ιò υΡΥυγwνι ι5 ινν

Σýστημα «ΕΡΓΑΝΗ» Ε4 συμπληρωματικοýò πßνακεò προσωπιΚοý, μüνον ωò προò τα στοιχεßα που -

μ.r«βßτχονται, το αργüτερο ωò και την ßδια ημÝρα τηò μεταβολÞò και σε κÜθε περßπτωση πριν την
ττΖ 

^' ητο/ºΛ-Ι,,Ι\
α_γαληψη υπηρεσιο

ßffi;h-Ιlßβß;";r;«ι το Üρθρο 36 του Ν,44ΒΒ/2017,

Σε περßπτωση συμπ}ηρωμ«.,κοý ωραρßου, σε συνÝχεια δηλαδÞ προγραμμÜτων με ορισμÝνη

χρονικÞ διÜρκεια, «r,1«rrυι.«, η συμπλÞρωση και ηλεκτρονικÞ υποβολÞ στο πΣ ΕΡΓΑΝΗ του

εγτýπου Ε4 συμπληρωματικüò ωραρßου, 1_ιε το πρüγραμμα εργασßαò, πριν τη λÞξη ΤΟ ΠρΟηγΟýμενΟυ

προγρÜμματοò ,««r'λριν την ανÜληψη υπηρεσßòιò με το νÝο πρüγραμμα απü τουò εργαζüμενουò,

Στο Üρθρο 41 του Ν.44ΒΒ/2017 το οποßο συμπληρþνει το Üρθρο 16 του Ν, 2Β7412000 (Α'2Β6)

προβλÝπεται üτι ο εργοδüτηò υποχρεοýται να εφοδιÜζει τουò εργαζüμενουò με αντßγραφο τηò

κατÜστασηò προσωπικοý Þ απüσπασμια αυτÞò üταν απασχολοýνται εκτüò τηò Ýδραò Þ του

πòιραρτÞματοò τηò επιχεßρησηò,

δ. Σε περßπτωση αλλαγÞò των αποδοχþν των εργαζομÝνων, ο εργοδüΤηò υΠΟΧρεΟýΤαΙ να

υποβÜλλει ηλεκτρονικÜ το Ýντυπο Ε4 (πßναΚαò προσωπιι<οý) συμπληρωμÝνο μüνο ωò προò τα

στοιχεßò:τηò μεταβολÞò των αποδοχþν εντüò δεκαπÝντε (15) ημεριß:ν απü τη μεταβολÞ,

4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑαΑ295α2/Β5/Β.9.2014_ΦΕΚ2390/Β/2014)

α) ΗλεκτρονικÞ συμπλÞρωση κòιι υποβολÞ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, απü το Δηlιüσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α'

κòιι Β, βαθμοý και εταιρεßεò του δημοσßου, του εντýπου Ε3.1: Ανcητελßα Ýναρξηò / μεΤαβΟλþν

απασχüλησηò ωφελοýμενου απü συ}χρηματοδοτοýμενα προγρÜμματα κοινωφελοýò ι,,υ

χαρακτÞρα,τοαργüτεροτηνßδιαημÝρ«.η'Ýναρξ,ηòαπασχüλησηòτουωφελοýμενουαπü
συγχρηματοδοτοýμενα προγρÜμματα Κοινωφελοýò εργασßαò και πÜντωò πριν απü την Ýναρξη του

προγρÜμματοò.

Σε περßπτωση διακοπÞò του προγρÜμματοò πριν τη λÞξη «υ]ºυ: για οποιοδÞποτε λüγο, ο

εργοδüτηò Ýχει την υποχρÝωση υ« «υ«γγεßλει το γεγονüò τηò μεταβολÞò, ηλεκτρονικÜ, εντüò οκτþ

(S) ημερþν.

Σε περßπτωση εκπρüθεσμηò υποβολÞò των ανωτÝρω δεν προβλÝπονται κυρþσειò

β) FιλεκτρονικÞ συμπλÞρωση και υποβολτ\ στο πΣ ΕΡΓΑΝτι, του εντýπου Ε3,2: Αναψελßα

Ýναρξηò / μεταβολþν ΘεωρητικÞò ΚατÜρτισηò απü πÜροχο ι<ατÜρτισηò ωφελοýμενου απü



συγχρημα¸σδοτοýμενιτ απü το Ευριυπòιßκü κοιγωνικü τειμεßα προγρÜμματα κατÜρτισηò Þ

προγρÜμματò{ òßπασχüλησηò που συνδυýιζονται με την κατÜρτισl1, το αργüτερσ τρειq (3)

εργÜσιμεò ημÝρεò πρßν τηγ Ýναρξη τηò 0αωρητιι<τ!q κατÜρτισηò. ΥποβÜλλεται επßσηò

ι"ιποχρεωτικÜ, σαρωμÝνη η οýμβαση μεταξý του ωφελοýμενου απü συγχρηματοδοτοýμενο

πρüγραμμα, του παρüχου κατÜρτισηò Και του εργοδüτη*επιχεßρησηò πρακτικÞò Üσκησηò,

Σε περßπτωση ιχßfròηγÞò εργοδüτη απαιτεßται η συμπλÞρωση του εντýπου Ε3,2 ωò προò τα

στοιχεßα αλλαγÞò .;;"Ι6;η .ο «ργοrυρο εντüò τριþν (3) εργασßμων ημερþν πριν την επÝλευση

τηò μεταβολÞò.

Σε περßπτωση εκπρüθεσμηò υποβολÞò των ανωτÝρω δεν προβλÝπονται κυρþσειò,

γ) Ηλε«τρονικÞ συμπλÞρωση και υποβολÞ στο πΣ ΕΡΓΑΝΗ, του εντýπου Ε3,3: Ανòτγγελßα

Ýναρξτlò ι μεταβολþν ΠρεικτικÞò ¶σκησηò σε εργοδüτη ωιρελοýμενου αηü

συ\τχρημα,εοδοτοýμενα απü το Ευρωπαßκü Κοινωνικü Ταμεßσ προγρÜμματα απασχüλησηò πΦτ)

συγδυÜζογται με τηγ κατÜρτιοÞl .ιο αργüτερ0 τρειò (3) εργÜσιμεò ημÝρεò ΠρΙν Την Ýναρξη-Τηò

πρακτικÞò Üσκησιlò του ωφελοýμενου,
Ι

Σε περßπτωστ.ι μεταφορÜò του ωφελοýμενου σε Üλλο παρÝιρτημα τηò επιχεßρησηò Ο εργΟδüΤηò

συμπληρþνει το Ýντυπο Ε3.3 ωò προò τα στοιχεßα παραρτÞματοò εργοδüτη το αργüτερο εντüò

τρßþν (3) εργασßμων ημερþν πριν τη μεταφOρÜ του ωφελοýμενου,

Σε περßιτ,ιωση διαιιοπÞò Þ λÞξηò τηò πρα}(τικÞò Üσκησηò του ωφελοýμενου ο εργοδüτηò Ýχει

την υποχρÝωση να ανòτγγεßλει τη λÞξÞ Þ τη διακοπÞ τηò εντüò τριþν (3) εργασßμων ημερþν απü

το γεγονüò αυτü.

Σε περßπτωση εκπρüθεσμηò υποβολÞò των ανωτÝρω δεν προβλÝπονται κυρþσειò

δ) ΗλεκτρονικÞ συμπλÞρωση και υποβολÞ στο πΣ ΕΡΓΑ}{Η, του εντýπου Ε3,4: Αναγγελßα

Ýναρξηò/'1'Ιεταβολþνσýμβασηòl.ιαOητεßαòκαισαρωμÝνηωòσυνημμÝνητησυμβαση
μòιθητεßαò, το αργüτερο πριν την Ýναρξη τηq μαθητεßαò,

Σε περßπτωση διακοπÞò Þ λÞξηò τηò μαθητεßαò ο εργοδüτηò συμπληρþνει το Ýντυπο Ε3,4 Ýχονταò

την υποχρÝωση να αναγγεßλει τη λÞξη Þ τη διακοπÞ τηò, εντüò οκτþ (Β) εργασßμων ημερþν

απü το γεγονüò.

Σε περßπτωση ει5πρüθεσμηò υποβολÞò των ανωτÝρω j,u , προβλÝπονται κυρþσειò ,

τ 6α 5 λ,ιαwι hbιοτhιι|ι* dηηßι ý/βλ)òþιιι,}.ι)ιυ;;;;;;,,λ**,|Ιη,τ)r,*r|γΧÞιαfιγ^Υ"Μýα
ε) πρακτι"Þ ;J«ηþ ημεδαπþν *ο, αýοδαπþν σπουδαστþν - μαθητþν σχολþν τουριστικÞò

εκπαßδευσηò Και φο..η"þη τριτοβÜθμιαò εκπαßδευσηò σε επιχειρÞσειò του ξενοδοχειακοý _

τουριστιΚοý τομÝα. (J(.1ζΑ. 16Β02/667/27-Β-2010, Üρθρο 10 _ φΕΚ1,345/Β,Ι

οι ετηχειρÞσειò αυτÝò προκειμÝνου να ενταχθοýγ σε προγρÜμματα πρακτικÞò Üσκησηò ημεδαπþν Þ

αλλοδαπþγ σπουδαστþγ ΣτΕ και φοlτητλν, θα πρÝπει να συνÜπτουν συμβÜσεΙò με ΤΙò σΧΟλÝò

αυτÝò και μüνο καιγα εßναι επßσημα μεταφρασμÝνεò στην ΕλληνικÞ γλþσσα απü αρμüδιο

φορÝα. ¼ταν οι σχολÝò ανÞκουν σε τρßτεò, εκτüò ΕΕ χþρεò, τα προγρÜμματα πρακτικÞò Üσκησηò

διÝπονται απü διμερεßò Þ διακρατικÝò συμφωνßεò μετÜξý τηò ΕλλÜδαò Και των κρατþν αυτþν,

Οι επιχειρÞσειò του τομÝα αυτοý υποχρεοýνται να δηλþνουν τουò ασκοýμενουò στο ΠΣ

fiÝιfβs,

.-,-\
ι ,2|
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ΕΡΓΑΝFΙ, ανεξc{ρτÞ,τωò μορφÞò προγρÜμLιc(τοò και πΓιγιºò χρημc(τοδü τησηò αυτΟý Και vC{

υποβÜλλουν πßνακα προσcýπικοý και ωριbν εργc(σßαò,

Το ποσοστü των ασκοýμιενων δεν μπορεß ν.{ υπερβαßνει το Ι7%ο του ταιòτιιòòý προσωπυ(οý και σε

κÜθε περßπτωσιι τα 40 Üτομα, Επßσlò Οι σπουδòιστÝò πρÝπει να εßναι ειροß5ιασμÝνοι Ιιε βιβλιÜριο
υγεßαò (Ν.]_077ßΒ0), καλýπτονται ασφαλιστικÜ για ατýχημα και υγειονομικÞ περßθαλι].Ιη (Ν.

2Β37/2000 αρ, 1 * Ν. 3232 Ι2004 αρ. 11) και οι òισφαλιστικÝò εισφορÝò ανÝρχονται στΟ 1% τηò

12ηò ασφαλιστικÞò κλÜσηò και βαρýνουν την επιχεßρbσβΔ

στ) ΠρακτικÞ Üσκ4lση σπουδαστþν ΙΕΚ και ΣΕΙc(ΚΥΑ Κ1/11Β932 ΦΕΚ Β' 2440ΙlΒ-7-2017)

Κßιθε εργοδüτηò (του Ιδιωτικοý και του Δημοσßου ΤομÝα) που απασχολεß μαθητευüμενουò απü ΙΕΚ

και ΣΕΚ υποχρεοýται να υποβÜλει ηλεκτρονικÜ στο πληροφοριακü σýστημα ΕΡΓΑΝΙ"Ι τον ΠßνcιΙòcι

Ε3.4 : Αναγγελßα Ýναρξηò/μετα βολòΙιν Σý μ βασηò Μαθητεßαò.

Οι μαθητευüμενοι αυτοß, δικαιοýνται ι<ανονιß<Þ Üδεια με αποδοχÝò σýμιρωνα με τιò ισχýουσεò

διατÜξειò, Για τουò σπουδαστÝò των ΙΕΚ Þ ΣΕΚ, που πραγματοποιοýν μαθητεßα σε εργοδüτη 4

ημÝρεò την εβδομÜδα, η αναλογßα κανονυ<Þò Üδειαò εßναι 1,33 ημÝρεò ανÜ μηνα 1_ιαθητεßαò,^ενþ για

ß_ιαθητεßα 5 μÝρεò τηνεβδομÜδα η αναλογßα κανονικÞò Üδειαò εßναι 1,67 ημÝρεò ανÜ μÞνα.

5. ΒmΛΙΑ ΔΡΟß\,ΙοΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΙ{ΙΝΗΤΩΙ{ _ ΒΙΒΛΙΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Üρθ, 1 παρ, 2, 4

Β,Δ.2Β-1-/4-2-3Β, Ýιρθ,21 παρ.Β Ν.3144/03, Π.Δ,93/86, Üρ0,3 τηò 51266/2955/1-12-75

απüιρασηò Υπουργοý Απασχüλησηò, Ýγγρòιφο 30Β11/25^ 6-07 Ννσιlò Προγραμμcιτισριοý Ιßαι

Συντανισμοý ΚοινοsνικÞò Ε,πιθεþρησηò, περ,3 υπ. ¹._Ι3 Ν,40θ3/2012)

α" LI τÞρηση βιβλßου δρομο}.ογßων εßνòιι υποχρεωτιτ<Þ για οδηγοýò φορτηγþν αυτοκινÞτων (πλην

των περιπτþσεων που αυτÜ οδηγοýντòιι òιπü τον ιδιοκτÞτη/συνιδιοιtτιlτη/μÝλη οικογÝνειαò

τουò/;,ιισθωτü μη οδηγü) και τουριστικþν λεωιρορεßων (ασχÝτωò εÜν οδηγοýνται απü τον ιδιοκτÞτη

Þ μισθωτü οδηγü)

Τηροýντòιι αθεþρητα απü την 12l1Jl2012, ημερομηνßα'δημοσßευσηò του ν, 40θ3/2012 τα βιβλßα

Δρομολο,,ßÜ)ν για τcß φορτηγÜ αυτοι<ßντlτc{, τα τουριστιιτßι λεωφορεßα κòιOþò και τα λεωιρορεßcι του

Ι(ΤΕΛ,

β. tνΙε βιβλιÜρια εργß{σßαò (ρεπü) οφεßλουν να εφοδιÜζουν οι ιδιοκττlτεò Þ Δ/ντεò 'ιουριστικιßν

λεωφορεßων τον οδηγü και βοηθü αυτþν, üπου ανòιγρÜιρεται ι<αι η ημÝρα εβδομαδιαßαò ανÜπαυσηò

òιυτιbν και τα οποßα θεωροýνται ι<dιOε πριßιτη ειòÜστου 1ιηνüò.

Δεν υφßστòιται τÝτοια υποχρÝωση για τουò ιδιοκτÞτεò τουριστικþν λεωφορεßων που εργÜζοντcιι ιιcιι

ι,ιò εργοδü,τεò στα διι<üι τουò λεωιρορεßα (üχι üμωò ι(αι για τουò ιδιοι<τÞτεò που οδηγοýν οι ßδιοι 'ια

λεωφορεßα τουò για λογαριασμü τω.; τουριστιι<ιßιν γραφεßων, οπüτε και υποχρεοýνται να τηροýν και

οι ßδιοι βιβλιÜρια εργò(σßαò).

β.Ε3Μ(Π'Δ,62/9B'ÜρθρoBπαρ,1,2N'1B37/1gBg,Üρθρo4N'3144/0s1ftt3θ5οfz*ry
Γιòι την εργασßcß c{νýßκωγ ηλικßαò απü 15 Ýωò ],Β ετþν απòιιτεtτειι ι1 Ýκδοση βιβλιcιρßου
εργασßαò ανηλßιιων απü το ΣΕΠΕ. LI απασχüληστι των ανηλßκων δεν επιτρÝπεται σε εργασßεò που

1_ιπορεß να βλÜψουν την υγεßα ι(αι την ασφÜλεια τουò, Οι δραστηριüτη,ιεò αυτÝò προβλÝπονται

στο Π.Δ, 62/9Β

Απαιτοýμενοι δικαιολογητικÜ μα την Ýιιδοστj βιβλιαρßου εργcισßαò ανηλßΙιων:



, 4|

! 3,;

δ, Υπεýθυνη δÞλωση τρυ εργοδüτη üτι προτßθεται vcι

τOυ με συγκεκριμÝνη ',bιδικüτητα, εφüσον εκδþσει

απασχολÞσει σε βαριÝò, επικßνδυνεò και ανθυγιεινÝò

(22:00 - 06:00)

απασχολÞσει τον ανÞλικο στην επιχεßρηση

βιβλιÜριο εργασßαò και üτι δεν θα τον

εργασßεò καθþò και κατÜ νυκτερινÝò þρεò

7. ΑΔΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β,Δ, 74Β/66 )

Ι-{λεκτρονικÞ υποβολº .ηò αßτησηò του εργοδüτη που συνοδεýεται απü πivaκa, στον οποßο

αναγρÜφονται το ονοματεπþνυLιο, η ειδικüτητα, το ωρÜριCI εργασßαò, ο συνολικüò αριθμüò των

ερι;αζομÝνων ττου πρüκειται να απασχOλιlθοýν τη σιJγκεκριμÝνη ΚυριακÞ και ιι αναπληρωμmικÞ

ημÝρα ανÜπαυσηò που φα χορηγηθεß την εβδομÜδα που ακολουθεß, εφüσο,Ζ η εργασßα υπερβαßνει

τιò 5 þρεò.

ß<αι αργßεò).

27/6_4/7/1932, Üρθρο 3 παρ.1 του Ν.Δ, 515/1970, Üρθρο ]3 του Ν.

Ν. 4144/2α13, αρθρο ß4 του Ν.4225/2014, Ýιρθρο 55 Ν, .4310/201,4,

Üρ/Oρ,ι 9 παρ. 1 περ, β'του Π,Δ.

3Β46/2010, Üρ Βα παρ,7 Στ' του

Ü ρθ ρο 36 Ν, 44ΒΒtι r 
lμ;:η. 

ßΖΝ υ s 5 Ιγ ΙΙ*}

}"{ε το Üρθρο 36 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ.τ ]_37113-9 -20\7), το οποßο òιντ,"ßòατÝστησε Τ]-Ιν Παρ. 1- ΤΟυ

ÜρOρου Β0 του ν.4Ι44ι2013 προβλÝπεται üτι ο εργοδüτι-ιò υποχρεΟýται να καταχωρεß στο ΠßΣ

«ipròι.{ir,i «αου αλλαγÞ Þ τροποποßηση του ωραρßου Þ ,ηò οργÜνωσηò τΟυ ΧρOνΟυ εργασΙαò Των

εργαζομÝνων, τΟ αργüτερο Ýωò και την ημÝρα αλλαγÞò Þ τροποποßησηò του ωραρßου Þ τηò

οργÜνωσηò του χρüνου εργασßαò, ι(αι σε κÜθε περßßττωση πριν την ανÜληιρη υπηρεσßαò απü τοιιò

εργαζομÝνυυò. καθþò Ι{ò{ι τΙ1γ υπερεργ(Ισßα και τη νüμιμη κòιτÜ την ισχýουσα νομοθεσßòι

υπερωρια]<τ1 òιπιισχüλτßση πριν την Ýναρξη πρ{{γ}ιατφποßησÞò τιlò μÝσω του Εντýπου Ε8

(υποχρεωτικÜ απü 1-9-2ΟlΒ), γ* /οòφ 3Ζιη3|ΖΖ,( - τ8/

οικοΔοΜικòJΝ κΑι τΕχΝιj(Ω§*ΕΡΓΩΝ (Üρθρο 33 του Ι{. 1Β36/89, ΦΕΚ 79/Α'/14-3-

7g1g, γ,Α, 1B01_/1_9s9 (Β, 569,),,{ιdιο ->,ι Ν ιτιlυτιι1? ß,ιßι ,ιο.l,òι !ι«ι_ι_ιγ , ιΙ 
,ι,ui,t γλι9t5ιιòΙ19,ι/γl5ΙßΙÝιd*)",

Για τουò òιπασχολοýLιενουò στα οικοδομικÜ και τεχνικÜ Ýργ« πρÝπει να τηρεßται Βιβλßο

Fιμερησßων Δελ.τßων απασχολουμÝνου προσωηικοý, το οποßο αντικαθιστÜ την κατÜθεση και

ανÜρτηση του πßνακα προσωπι,ß(οý ωρþν εργασßαò και εβδομαδιαßαò ανÜπαυσηò,

Δεν υποχρεοýνται σ,ιην τÞρηση του εν λüγω βιβλßου οι εργοδüτεò-ιδιοκτÞτεò για μικροεπισκευÝò

των κατοικιþν τουò, üταν δεν απαιτεßται Üδεια οικοδομικþν εργασιþν και εφüσον δεν απασχολοýν

περισσüτερουò του ενüò εργαζüμενουò (Υ.Α. 1ò0l/Β9, παρ. 1"òι,6), Επßσηò, για εργασßεò σε ασι<επη

χþρο και Ýωò τα μπετÜ,

Απü 12111" ιΖOιΖ σýμφωγα με το Ν.4093/2012, καταργεßται τ1 θεþρηση του ΒΙβλßΟυ ΗμερÞσΙων

Δελτßων Απòισχολοýμενου Προσωπικοý οιιιοδομιιτþν εργασιþν και τεχνικþν Ýργων απü την



επιθεþρηση εργασßαò. (τηρεßται αθεþρητο)

!ημòιντικÞ σημεßωση

Με το Üρθρο 37 του N.44Bs/2017 (ΦΕΚΑ 137113_9-20Ι7), το οποßο αντιtòατÝστησε Üρθρο 33 ΤΟυ

γ, ]_B36/19s9 (Α, 79) προβλÝπεται üτι ο εργοδüτηò που εκτελεß οικοδομικÞ εργασßα Þ ΤεΧνΙΚü ÝργΟ,

υποχρεοýται να αναγγÝλλει ηλεκτρονικÜ στο ολοκληρωμÝνο πληροφοριακü Σýστημα του ΣΕπΕ

(ΟΠΣ ΣΕΠΕ) το απασχολοýμενο προσωπικü, πριν απü την Ýναρξη κÜθε ημερÞσιαò απασχüλησηò,

Σε περßπτωση μη συμμüρφωσηò με τα ανωτÝρω επιβÜλλονται οι διοικητικÝò κυρþσειò τΟυ ÜρθρΟυ

1 τηò υ,α. 27397lL22l20I3 (Β' 2Ο62).

Η ισχýò αρχßζει απü την Ýκδοση τηò απüφασηò του Υπουργοý Εργασßαò, üπου θα καθορßζεται η

διαδυòασßα τηò αναγγελßαò, τα στοιχεßα που περιλαμβÜνει, καθþò και κÜθε Üλλη αναγκαßα_

λεπτομÝρεια για την εφαρμογÞ τηò διÜταξηò αυτηò.

Συνεπþò μÝχρι την Ýκδοση τηò σχετικÞò γπουργικÞò ΑπüφασÞζ, θα πρÝπει να συνεχιστεß η

χειρüγραφη τÞρηση του βιβλßου απασχüλησηò πρCIσωπικοý στα οικοδομικÜ και τεχνιιιßι Ýργ«,

γ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Υ.Α. 39391/Β3Β/201Β(ΦΕΚ
L-

\\!,--,

29 Β l τ, Β, /2 4- 7 -2 0 1 Β) αd,} |ò9 τ-*υ ι/ φý »/ ι Ζ^

ΚÜθε εργοδüτηò που απασχολεß: α) αλιεργÜτεò ι_ιε σχÝση εργασßαò εξαρτημÝνηò εργασßαò, β)

μετακλητοýò πολßτεò τρßτων χωρþν, υποχρεοýται να τηρεß Βιβλßο Ημερησßων Δελτßων

απòισχολουμÝνου πρOσωπικοý σε αγροτικÝò εργασßεò και αλιεßα, το οποßο αντικαθιστÜ τßlν

κατÜθεση και ανÜρτηση του πßνακα προσωπιι(οý ωρþν εργασßαò και εβδομαδιαßαò ανÜπαυσηò,

ΣτιμαντικÞ Σημεßωση

Για κÜθε υπüχρεο εργοδüτη

βιβλßο.

και σε κÜθε τüπο παροχÞò αγροτιι<Þò εργασßαò τηρεßται και απü Ýνα

1ι.. ΒΕΒΔΙΩΣΗ ΠΡοΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. οΠΟ}, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤ¶Ι (Üρθρο 27 Π.Δ. 1,156/1977).

Απòιιτοýμενα δικòιιολογß-lτικÜ :

α, ¸,γγραφο του εργοδüτη τιτλοφοροýμενο ωò «πιστοποιητιι<ü Þ Βεβαßωση προýπηρεσßαò>>

(τουλÜχιστον ειò διπλοýν), üπου αναγρÜφονται το ονοματεπþνυμο ιται η ειδικüτητα του

εργòιζüμενου ι(αι το χρονικü διÜστßlμα òιπασχüλησÞò του στην επιχεßρηση του πιστοποιοýντοò

εργοδüτη,

β. ¸νσημα του I.Κ.Α. τηò αναγραφüμενηò χρονικÞò περιüδου εργασßαò,

γ, φωτοαντßγραφο πßνακα προσωπιι(οý και ωρþν εργασßαò Þ ατομιß<Þò σýμβασηò εργασßαò Þ

αναγγελßαò πρüσληψηdοικειοθελοýò αποχþρησηò Þ καταγγελßαò συμβÜσεωò στον Ο,Α,Ε,Δ,, απü

τα οποßα προκýπτει το αληθÝò του περιεχομÝνου τηò βεβαιþσεωò ωò προò την ειδικüτητα του

εργαζομÝνου. ¶λλωò, εν περιπτþσει ελλεßψεωò των ανωτÝρω, Ýνορκη βεβαßωση μαρτýρων στο

Ειρηνοδιι<εßο,

δ. ΓνωμÜτευση Και θεþρησι] τηò βεβòιιþσεωò (üπου απαιτεßται), απü τιò κατÜ τüπουò

επαγγελμα,ιικÝò οργανþσειò για τι]ν απüκτησι1 Üδειòιò επαγγÝλματοò για συγι<εκριμÝνεò και μιüνο

ειδικüτητεò εργαζο μÝνων

cb,



ε, Σε λοιπÝò περιπτþσειò (κυρßωò διαγωνισμþν Α.Σ.Ε,Π,, προκηρýξειò κλπ), βεβαßωση

προýπηρεσßαò θεωρεßται απü την οικεßα Επιθεþρησß1 Εργασßαò μüνο εφüσον τοýτο αναγρÜΙρεΤαΙ

ρητÜ στη συγκεκριμÝνη προκÞρυξη και μüνο κατüπιν προσι(ομßσεωò φωτοαντιγρÜφου τηò σχετικÞò

προκÞρυξηò) που απαιτεß τÝτοια θεþρηση,

12. ΒιΒΛιο ΑΔΕιΩΝ (¶ρθρο 4 παρ.3 του Α.Ν. 539/45, üπωò αντικαταστÜθηκε απü το ÜρθρΟ 6

του Μ 3762/09, Ν,4254/2014 ΙΑ 5 παρ, 2,)γαΑηο,\ ψοs}ιΙΙ$4?-,?Δ§g)

ΚÜθε εργοδüτηò οφεßλρι να τηρεß ειδικü βιβλßο αδειþν (αθεþρητο απü το ΣΕΠΕ) το οποßο

μπορεß να εßνÜι και σε μορφÞ μηχανογραφημÝνων σελßδων,

ο εργοδüτηò υποχρεοýται να γνωστοποιεß ηλεκτρονικÜ στο πληροφοριακü σýστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,

εντüò του μηνüò Ιανουαρßου, στοιχεßα των εργαζομÝνων που Ýλαβαν την ετÞσια Üδεια και το

επßδομα αδεßαò κατÜ το προηγοýμενο ημερολογιακü Ýτοò.

13. κΑτΑτΜΗΣΗ ΑΔΕ¶Σ (Üρθρο Β του Ν, 54g/l"g77 που κýρωσε το Üρθρο 7 τηò απü 26.1.1977

ΕΓΣΣΕ και Üρθρο 6 του Ι{.3Β46/2010).

ΕπιτρÝπεται κατ' εξαßρεση, η κατÜτμηση του χρüνου αδεßαò εντüò του αυτοý ημερολογιακοý

Ýτουò σε δýο περιüδουξ, εξαιτßαò ιδιαßτερα σοβαρÞò Þ επεßγουσαò ανÜγκηò τηò επιχεßρησηò Þ

εκμετßιλλευσηò και μετÜ απü Ýγκριση τηò οικεßαò Επιθεþρησηò Εργασßαò,

Σε κÜθε περßπτωση η πρþτη περßοδοò τηò αδεßαò δεν μπορεß να περιλαμβÜνει λιγüτερεò των ÝξΙ (6)

εργασßμων ημερþν επß εξαημÝρου εβδομαδιαßαò εργασßαò και των πÝντε (5) εργασßμων ημερþν επß

πενθημÝρου Þ προκειμÝνου περß ανηλßΚων των δþδεκα (12) εργασßμων ημερþν,

Η χòιτÜτμηση του χρüνου αδεßαò επιτρÝπεται και σε περισσüτερεò των δýο περιüδων, απü τιò οπΟßεò

η μßα πρÝπει να περιλαμβÜνει τουλÜχιστον δþδεκòι (12) εργÜσιμεò ημÝρεò επß εξαημÝρου

εβδομαδιòιßαò εργασßαò και δÝκα (10) εργÜσιμεò ημÝρεò, επß πενθημÝρου, Þ προκειμÝνου περß

«υηλß«"υ δþδεκα (12) εργÜσιμεò ημÝρεò, μετÜ απü Ýγγραφη òιßτηση του μισθωτοý προò τον

εργοδüτη, Η αßτηση αυτι1 για την οποßα δεν απαιτεßται Ýγκρισι1 απü την αρμüδια υπηρεσßα ΤΟυ

ΣΕπΕ, δια.ιιlρεßται στην επιχεßρηση επß πÝντε (5) Ýτη και πρÝπει να εßναι στη διÜθεση Των

Επιθεωρητþν Εργασßαò,

^πÜ 
LΖιιιι2012 σýμφωνα με το Ν.4093/Ζ0t 2 επÝρχογται οι παρακÜτω αλλαγÝò:

ΕιδικÜ, σε περιπτþσειò επιχειρÞσεων που απασχολοýν τακτικü και εποχιΙ<ü προσωΠΙΚü Ι<αΙ

παρουσιÜζουν ιδιòιßτερη σþρευση εργασßαò που οιρεßλεται στο εßδοò Þ στο αντιΚεßμενο εργασΙþν

τουò, σε συγκεκριμÝνη χρονικι1 περßοδο του Ýτουò, για το τακτικü προσωπιt<ü, ο εργοδüτηò δýναται

νa χορηγεß το τμÞμια τηò αδεßαò των ],0 εργασßμων ημερþν επß πενθημÝρου Þ 12 επß εξαημÝρου,

οποτεδÞποτε εντüò του ημερολογιακοý Ýτουò,

FI òιßτηση αυτÞ του εργòιζüμενου καθþò και η απüφαση του εργοδüτη δεν απαιτοýν ÝγΚρΙση αΠü Την

αρμüδια υπηρεσßα του ΣΕΠΕ, διατιlροýνται στην επιχεßρησι1 επß πÝντε (5) Ýτη και εßναΙ σΤΤ1

διÜθεση των Επιθεωρη,ιþν Εργασßαò,

14. ΚΟΙ}{οΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖοΜΕΝΟΙ (Üρθρα Β και 2Β Π.Δ, 1,α6/2007).

Ισχýει πλÝον το Üρθρο Β του Π,Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α'/21-6-07) για τη χορÞγηση βεβαßωσηò

εγγραφιjò στουò πολßτεò τßlò ¸νωσηò που πρüκειται να διαμεßνουν στην ΕλλÜδα για χρονικü

διÜστημα Üνω των τριþν μηνþν απü τιò αστυνομικÝò αρχÝò του τüπου κατοικßαò τουò, σΤΙò ΟΠΟßεò



οφεßλουν να προσκομßζουν μεταξý Üλλιυν: (α) ακριβÝò φωτοαντßγραιρο ισχýοντοò δελτßου
ταυτüτηταò Þ διαβατηρßου και (β) βεβαßωση πρüσληψηò απü τον εργοδüτη (με βεβαßωση του

γνησßου τηò υπογραφÞò του) Þ Üλλο Ýγγραφο απü το οποßο να προκýπτει,αιτασχüληση σε μισθωτÞ
δραστηριüτητα.

15. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ¶ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Üρθρο 10 του Ι{. 31_g1/lg55 και Üρθρο 4 του lf.
3Β46/2010)

Οι επιχειρÞσειò dκαι εκμεταλλεýσειò, αν Ýχει περιορισθεß η οικονομικÞ τουò δραστηριüτητα

μποροýν αντß τηò'Καταγγελßαò τηò σýμβασηò εργασßαò, να θÝτουν εγγρÜφωò σε διαθεσιμüτητα τουò

μισθωτοýò τουò, η οποßα δεν μπορεß να υπερβεß συνολικÜ τουò τρειò (3) μÞνεò ετησßωò, μüνο
εφüσον προηγουμÝνωò προβοýν σε διαβοýλευση με τουò νομßμιουò εκπροσþπουò των εργαζομÝνων
σýμιρωνα με τιò διατÜξειò του Π,Δ. 24012000 (ΦΕΚ 252 Ν) και του Ν. 1767119ΒS (ΦΕΚ 63,ry). þ
στην επιχεßρηση δεν υπÜρχουν εκπρüσωποι εργαζομÝνων η ενημÝρωση και η διαβοýλευση γßνεται
με το σýνολο των εργαζομÝνων. Η ενημÝρωση μπορεß να γßνει με εφÜπαξ ανακοßνωση σε εμφανÝò
και προσιτü σημεßο τηò επιχεßρησηò. Η διαβοýλευση πραγματοποιεßται σε τüπο και χρüνο που
ορßζει ο εργοδüτηò. Ο εργοδüτηò υποχρεοýται να γνωστοποιεß στια οικεßεò Υπηρεσßεò του ΣΕΠΕ,
του ßΚΑ και του ΟΑFΔ με οποιονδÞποτε τρüπο τη σχετικι1 δÞλωση περß διαθεσιμüτηταò, μÝρουò Þ
του συνüλου του πριßσωπικοý του.

16. ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

òÞ Καταγγελßα σýμβασηò εργòισßαò αορßστου χρüνου (απüλυση) με Þ χωρßò
προειδοποßηση (Ν.3] θΒ/55 Ν.4093/2012 παρ, ΙΑ,13 - Υ.Α. 5α72/6/25-02-2013,
2Β153/126/2Β-OΒ-2013, 29502/B5/B-g-2014, Ν.44ΒΒ/2017/ΦΕΚ Α, 137/13-g,2017),

Ο εργοδüτηò υποχρεοýται να συμπληρþσει και να υποβÜλλει ηλεκτρονικÝι στο ΠΣ ΕΡΓΑ}ΙΗ
εντüò 4 εργÜσιμων ημερþν, το Ýντυπο Ε6,

Αφοý, αρχικÜ, συμπληρþσει την ηλεκτρονικÞ φüρμα του εντýπου Ε6, τßιν εκτυπþνει και
ακολοýθωò, αφοý τεθοýν οι υπογραφÝò ιδιοχεßρωò του εργοδüτη και του εργαζομιÝνου, ο εργοδüτηò
ολοκλη;ιþνει την ηλεκτρονιß<Þ υποβολÞ επισυνÜπτονταò το αρχεßο του ηλεκτρονικÜ σαρωμÝνου
εντýπου με τιò προανò{φερθεßσεò υπογραφÝò

Σε περßπτωση μη υπογραφÞò του εντýπου Ε6 απü τον εργαζüμενο, ο εργοδüτηò επισυνÜπτει το
αρχεßο τηò ηλεκτρονικÜ σαρωμιÝνηò Ýκθεσηò επßδοσηò του δικιιστικοý επιμελητÞ.

β) Αναγγελßα οικειοθελοýò òιποχþρησηò β{.3996/2011 αρθ,65 *Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 44g/B/25-2- l' ß'

2013 Υ,Α, 5072/6/25-02-201,3, 2Β153/126/2Β-OΒ-2013, 29502/Β5/Β 9-2014, Ν.44ΒΒ/2017/ΦΕΙ< Α,
137/13-g-20J7)

ΗλεκτρονικÞ υποβολÞ του εντýπου Ε5, εντüò 4 εργÜσιμων ημερþν, Η επισýναψη του αρχεßου
του ηλεκτριινικÜ σαρωμÝνου εντýπου με την υπογραφÞ του εργαζομÝνου εßναι υποχρεωτικÞ,

Σε περßπτωση μη υπογραφÞò του εντýπου Ε5 απü τον εργαζüμενο, ο εργοδüτηò επισυνÜπτει το
αρχεßο τηò ηλεκτρονικÜ σαρωμÝνηò Ýκθεσηò επßδοσηò του δικαστικοý επιμελητÞ. Η προθεσμßα
επßδοσηò του εγγρÜφου ορßζεται σε 4 εργÜσιμεò ημÝρεò απü την οιι<ειοθελÞ αποχþρηση του
εργαζüμενου και η αναγγελßα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΙ] πραγματοποιεßται την επüμενι1 εργÜσιμη ημÝρα απü
την επßδοση.
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1 

1 ß ßßý σ η :

βΙε το ÜρOρο 3Β }{. 448ΒΙΙ7 προσδιορßζετòιι ιι διòιδικòισßα ηλεκτρονιιιÞò αναγγελßαò τιιζ
οιtιειοθελοýò òιιτοχþρησι]ò εργαζομÝνου μüνο εφüσον ο ßδιοò Ýχει συνυπογρÜψει Þ εντßμερωθεß μιε
_ß..,ò,,.^ßòιυυιιιυ,

γ) ηÞξη σýßιβòιστßò ορι"σμÝνου χρüνου τ] Ýργου (Ν.4093/201"2 παρ, ΙΑ,13 - Υ,Α. 5072/6/ΦΕΚ
449/Β/25-2-2013 Υ,Α, 5α72/6/25-02-2013, 2Β153/126/2Β- 0Β-2013, 29502/Β5/8-9-2α1_4,

Ν,44Β 8/20 1 7 /ΦΕΚ Α, Iw /13 -9 - 20 17 ),

LΙλει<τρονιι<ιß υποβολÞ του εντýπου Ε7: Βεβαßιοση - ΔÞλωση εργοδüτη για συμβÜσειò ορισμÝνου

χρüνου Þ Ýργου, εντüò 4 εργασßμων ημεριß:ν,

δ) Κòιταψελßα σýμβασηò εργòßσßαò αορßστου χρüνου (απüλυση) σε Ýι,,ιτυο Þ μητÝρα κατÝι το
διÜσττlμα τχιò προστασßαò òιπü òτπüλυση (Ν.319Β/55 -òιρ, 15 Ν,14Β3/1θΒ4 * Ν.40θ3/201"2 παρ.
ΙΑ,1,3 _Υ,Α, 5072/6/25-02-2013,2Β153/126/2Β-OΒ-2αΒ,29502/85/8-9-2014).

Σε περßπτωσιι κcLτO{γγελßòιò ττlò σýμβò{στιò εργc{σßαò, γιει σπουδαßο λüγο, ο εργοδüτιlò οφεßλεß νòι
cιιτιολ,ογÞσει γρòιπτÜ, ßεπαρι(ßbò την κατcßγγελßα και νòι προβεß σε σχετικÞ κοινοποßηση προò την
Επιθεþρßlση Εργασßαò. Επßσηò απαιτεßται η συμπλÞρü)ση τ(αι υποβολÞ ηλεκτρονικßι στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ εντüò 4 εργÝισιlιων τßß_ιερþγ, τOυ Ýγτυπου Ε6, με üλεò τιò σχετιιιÝò διαδιι<ασßεò,

,!7, ΕΠΤΧΕßΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΣΕ (tt,lΒ76/1g90 - Üραρα 37,rou Ι,,ß.4024/ 2α71, Υ,Α, 5α72/6/25 α2-

2013, 2Β153/126/2Β-OΒ*2"c13, 29502/Β5/8-9-2ΟlηΙ,/,ι,(ý{, ιιΕ,33/ / Ιf -Ýf-γ (gηφ

Fßλεχτρανιι<ιß υποβολÞ του εγτýτιου Ε10 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝFß. Υποβßßλλεται υποχρεωτικÜ σòιροßl_ιÝνο

ßýò συνιlμιμιÝνο, το σιß:l-ιòι τηò ΕπιχειρησιαιιÞò Συλλογιι<Þò Σýμβασηò Εργασßòιι; και τυχüν

πcιραρτÞμòßτα ιßlι<αι ττßνακεò òιυτιlò, òιιροý Ýχουν ιεθεß üλεò οι απαραß,ιητεò ι;πογρòιιρÝò τωτΖ

cιντισυlιβcιλλομιÝνòον 1-ιερþν, Προθεσμßεò για την υποβολÞ δεν Ýχουν τεθεß. FI ισχý τηò σýμβασηò
αρχßζει òιπü την σιιl_ιφωνηθεßσòι ι1l_ιεροl_ιηνßα,

1Β, ßζ,q}ΤΟΝlΣΜΟΣ ΕΙΓΑΣΙΑΣ (ΔΙ,1757/1θ3ε, Ιt,2374/2ΟΟ0, Ι{.3352/2ΟΙC iip.iºG, tl" 3ßß6,'2α!Ι \

ι,ρ^Ζ ,«ι μ\qτ'ιΓαθ υυ,;ΤΠ_§rΛγý 5f Ε*òòλòεß Ý* Γη,ß,j {,,ι*, π} Λ# λ_ μκΖ υγ/jÞtrιß,υτ,ιι'Υ} 
L(Υ 

,

ΚcιτÜθεστß ειπü τιò υπüχρεεò εηιχ.ειρÞσειò. του κανονισl_ιοý στιò òιρμüδιεò υπηρεσßεò του

Υπουργεßου Εργασßαò, γlα κýρωση (για τιò ιδιωτικÝò επιχειρÞσειò òιρμιüδιο εßναι το ΣΕΠΕ)

19. ΠΑΡΑΣ,ΓΑΣΙΙ ΕΡΓΟΔΟΤ,Η ΙζΑμ ΤFΙ ΔΙΑΔΙΙζΑΣΙΑ ΕπΙΔΥΣΕΙΣ _ΕΡΓΑΤßΚΩt\Ι
ΔΙΔφαεα§βρOρο 7 πcιp, 1- περ. ιδ'του 

^t, 
263θ/9Β, üπωò τροποποιÞθηκε με το Üρθρο 9 περ. ιδ'

του ΔΙ, 3Β46/2α10, Ν, 41_44/:L3 Üρ, 23).

Ο εργοδüτηò υποχρεοýτò{1 νc{ πιτρßστòιτòιι κòιτÜ τß1 διαδιι<ασßα επßλυσηò των αναιρυüμιεναιν

ατοl_ιιι<ιßιν Þ συλλογιι<þν διαφορþν εργασßαò εßτε αυτοπροσþπωò εßτε μÝσω τον νομßμιου
ειιπροσþπου του Þ Üλλου εξουσιοδοτημιÝνου τρßτου. Σε περßητωση κòιτßι την οποßα ο εργοδüτηò δεν

πòιρασταθεß, επιβÜλλονται οι προβλεπüμενεò κυρþσειò,

20. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ4ΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΙΙΕΖFΙΣ (Üρθρο 3Β πòιρ. 10 Ι,Τ. 43Ε7/2016)

Ατιý 1l712016 οι αποδοχÝò των εργαζομιÝνων στον ιδιωτικü τομÝα καOþò και οι ασφαλιστικÝò
εισιρορÝò και ο cD}Δß κατατßθενται απο τουò εργοδüτεò μÝσω τραπεζικοý λογιτριòισμοý"

ß Υ\



Φ

ιdΣΗ gχχ-Ιt(φs Ιι,*:7ξlΒ €ßτ
fl

&ºετÝι την ηλει<τρονιιιr\ υποβολη τιον εγτýτι{ýν σε πολλÝò περιτιτþσειò δεν μπορουν νcß γινουlß

διορθþσειζ. Α,ν κρß.,Ζετ'αι α.,ιòιγι<òιßο, μιπορεß vcι γßνει γνωσ,τοποßηση του λÜOουò ι<òιι διüρθωση

αυτοý, μιε χειρüγραφη ι<ατÜθεση εγγρÜφου στιò υπηρεσßεò του ΣΕΠΕ,

4.


