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Θέμα: Σροποποίηζη ηης αριθμ. 60201/Γ7.1422/20-12-2019 (4997/Β΄/31-12-2019) 

«Καηηγοριοποίηζη παραβάζεφν και καθοριζμός ύυοσς προζηίμφν ποσ 

επιβάλλονηαι από ηοσς Δπιθεφρηηές Δργαζιακών τέζεφν ηοσ ώμαηος 

Δπιθεώρηζης Δργαζίας (ΔΠΔ)» απόθαζης ηοσ Τποσργού Δργαζίας και 

Κοινφνικών Τποθέζεφν. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

O  ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν άξζξν δέθαην ηξίην ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνη̈νπ́ 

COVID-19» (Α΄64).  

2. Σν άξζξν έλαην, δέθαην θαη  ελδέθαην ηεο απφ 20-03-2020 Πξάμεο 

ΑΔΑ: Ψ3ΒΓ46ΜΤΛΚ-2Ν9



Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 68),  

3. Σν λ.4682/2020 «Κχξσζε: α) ηεο απφ 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα 

κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ» (Α ́ 42), β) 

ηεο απφ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ» (A ́ 55) θαη γ) ηεο απφ 

14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνη̈νπ́ COVID-19» (Α ́ 64) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. (Α΄76), 

4. Σελ αξηζκ. 12997/231/23-03-2020 Απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Μεραληζκφο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε εμαξηεκέλε εξγαζία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλνη̈νπ́ COVID-19» (Β΄ 993) 

5. Σελ αξηζκ. 13031/Γ1.4551/23-03-2020 «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 

40331/Γ1.13521/ 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Δπαλαθαζνξηζκφο 

φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)» απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Β’ 994).  

6. Σελ αξηζκ. 12998/232/2020 Κ.Τ.Α. «Μέηξα ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ έρνπλ αξηζκφ 

κεηξψνπ εξγνδφηε (ΑΜΔ) ζηνλ e- ΔΦΚΑ, ησλ νπνίσλ ή έρεη αλαζηαιεί 

ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, βάζεη ΚΑΓ, κε εληνιή δεκνζηάο 

αξρήο ή πιήηηνληαη ζεκαληηθά βάζεη ΚΑΓ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ή 

δεπηεξεχνπζαο βάζεη ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ έηνπο 2018, φπσο 

νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλνη̈νπ́ COVID- 19» (ΦΔΚ 1078 Β’).  

7. Η αξηζκ. 13564/Γ1.4770/2020 απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο 40331/Γ1.13521/13-9-2019 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (Β ́ 

3520/19-9-2019) «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη 

Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)», 

απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. (Β΄ 1161). 

8. Σν λ . 4622/2019 (ΦΔΚ 133Α )́ «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε 

ιεηηνπξγηά θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγάλσλ θαη ηεο Κεληξηθήο Γεκνζηάο Γηνίθεζεο» θαη ην άξζξν 90 ηνπ 

π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98Α )́ «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα».  
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9. Σελ παξ . 1Α θαη 2 ηνπ άξζ . 24 ηνπ λ. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 170 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  

10. Σν π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε 

Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά 

ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 119 Α )́.  

11.  Σν π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, 

Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 121 Α').  

12.  Σν π.δ. 84/2019 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη 

Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» 

(ΦΔΚ 123 Α').  

13.  Σν π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΚ 168 Α').  

14.  Σηο δηαηάμεηο ηεο ΓΔ 81 (1947) «Πεξί Δπηζεσξήζεσο ηεο εξγαζίαο εηο 

ηελ βηνκεραληψλ θαη ην εκπνξηψλ», ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ λ. 

3249/1955 (ΦΔΚ 139 Α').  

15.  Σνλ λ. 3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ 84 Α').  

16.  Σελ 16909/19-12-2003 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ «Απφδνζε κέξνπο εηζπξαηηνκέλνπ πξφζηηκνπ ζην 

Αλψηαην πκβνχιην Δξγαζίαο (ΑΔ)» (ΦΔΚ 1892 Β'), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 120151/17-5-2005 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

(ΦΔΚ 705 Β').  

17.  Σελ 46691/1491/23-3-2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο «Καζνξηζκφο ησλ 

πνζνζηψλ πνπ εηζπξάηηνληαη σο έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

φηαλ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζ. 24 θαη ηεο πεξ. β' ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζ. 26 ηνπ λ. 3996/2011» (ΦΔΚ 1106 Β').  

18.  Σελ 46561/8369/9-10-2017 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Δθαξκνγή ηεο παξ . 4 ηνπ άξζ . 14 ηνπ λ. 

3996/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ . 2 ηνπ άξζ . 80 ηνπ λ. 

4144/2013» (ΦΔΚ 3677 Β').  

19.  Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ πξάμε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνθαζίδνπκε:  

 

Άρθρο 1 

 

Σξνπνπνηείηαη ε 60201/Γ7.1422/20-12-2019 (4997/Β΄/31-12-2019) απφθαζε ηνπ 
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Τπνπξγνχ Δξγαζίαο  θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Καηεγνξηνπνίεζε παξαβάζεσλ 

θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ)» σο εμήο: 

 

ην πιαίζην ησλ έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνίνπ  COVID-19, 

πξνζηίζεληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ νη αξηζκνχκελεο  σο  67, 68 θαη 69 αηνκηθνχ 

ραξαθηήξα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ θαη ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  αληίζηνηρα  

αληηθαζίζηαληαη  σο θαησηέξσ:  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II: ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ ΑΣΟΜΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

ΜΔ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΡΟΣΗΜΟΤ ΑΝΑ ΘΗΓΟΜΔΝΟ (Άρθ. 1 παρ.4 Β ) 

ΥΑΜΖΛΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΟ ΑΝΑ ΘΗΓΟΜΔΝΟ: ΑΠΟ 300 ΔΧ 

350 ΔΤΡΧ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ 
ΠΟΟ ΑΝΑ 

ΘΗΓΟΜΔΝΟ 

 

   

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΟ ΑΝΑ ΘΗΓΟΜΔΝΟ ΑΠΟ 400 

ΔΧ 750 ΔΤΡΧ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ 
ΠΟΟ ΑΝΑ 

ΘΗΓΟΜΔΝΟ 

1 Με ρνξήγεζε ειάρηζηεο εκεξήζηαο αλάπαπζεο 400€ 

2 
Με ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ζηνλ νδεγφ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ηνπ 

Ηκεξεζίνπ Βηβιίνπ Γξνκνινγίσλ 
400 € 

3 

Απαζρφιεζε νδεγνχ ιεσθνξείνπ κηζζσκέλνπ ή εληαγκέλνπ ζηα 

ΚΣΔΛ ζε ιεσθνξείν άιινπ ηδηνθηήηε ρσξίο ηελ θαηάξηηζε 

ζχκβαζεο δαλεηζκνχ κεηαμχ ηνπ νδεγνχ, ηνπ εξγνδφηε ηνπ θαη 

ηνπ ΚΣΔΛ 

500 € 

4 

Γηελέξγεηα θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ απφ πξφζσπα κε 

εγγεγξακκέλα ζην Δζληθφ Μεηξψν Φνξηνεθθνξησηψλ θαη 

εθνδηαζκέλα κε ηε Βεβαίσζε πλδξνκήο λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ 

600€ 

5 Με θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα απαζρφιεζε εθηφο έδξαο 400€ 

6 
Με θαηαβνιή πξφζζεηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο κνηνζπθιέηαο ή κνηνπνδειάηνπ 
600€ 

7 

Με θαηαβνιή πξφζζεηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο κνηνζπθιέηαο ή κνηνπνδειάηνπ κέζσ ινγαξηαζκνχ 

πιεξσκψλ 

600€ 

8 
Με θαηαβνιή επηδφκαηνο γάκνπ ζε ρήξνπο, δηαδεπγκέλνπο θαη 

άγακνπο γνλείο 
400€ 

9 
Με γλσζηνπνίεζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ απνιχζεσο εγθχνπ, ιερψλαο, 

γαινπρνχζεο 
750€ 
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10 

Παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο δηάθξηζεο εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

ππνρξεψζεηο πξνο εμαξηψκελα απφ απηνχο παηδηά ή άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο - Ληγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε γνλέσλ ιφγσ 

άδεηαο αλαηξνθήο, θξνληίδαο, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο παηδηνχ 

750€ 

11 
Με ρνξήγεζε άδεηαο αλαηξνθήο, εηδηθψλ γνληθψλ αδεηψλ ιφγσ 

ζνβαξψλ λνζεκάησλ θαη ιφγσ λνζειείαο ησλ παηδηψλ 
750€ 

12 Με ρνξήγεζε άδεηαο γηα αζζέλεηα εμαξησκέλσλ κειψλ 550€ 

13 
Με ρνξήγεζε άδεηαο απνπζίαο γηα παξαθνινχζεζε ζρνιηθήο 

επίδνζεο 
550€ 

14 
Με ρνξήγεζε άδεηαο ζε εξγαδφκελν γνλέα κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο 
750€ 

15 

Άξλεζε ηνπ εξγνδφηε λα πξνζθνκίζεη ατηνχκέλα απφ ην ΔΠΔ 

ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ηδίσο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο 

πεξί αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο απνδείμεσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

πηζαλνινγείηαη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ή 

δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ή ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ 

750€ 

16 

Με ρνξήγεζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο αηηνχκελεο απφ ηνλ 

εξγαδφκελν βεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή 

ησλ δηαζηεκάησλ ησλ αδεηψλ πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ, α) γνληθή 

άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ άλεπ απνδνρψλ (4 κελψλ) β) εηδηθή 

γνληθή άδεηα γ) γνληθή άδεηα λνζειείαο ηέθλνπ 

400€ 

17 

Με δηαθξηηή απνηχπσζε πξφζζεηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο 

ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο κνηνζπθιέηαο ή κνηνπνδειάηνπ ζηα 

ρνξεγνχκελα Δθθαζαξηζηηθά εκεηψκαηα Απνδνρψλ 

400€ 

18 Με ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δξγαζίαο (πξνυπεξεζίαο) 400€ 

19 Παξαβίαζε δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηάηκεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο 600€ 

20 Με ρνξήγεζε άδεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο 600€ 

21 Με ρνξήγεζε άδεηαο γηα κεηαγγίζεηο αίκαηνο 750€ 

22 Με ρνξήγεζε άδεηαο ιφγσ ζαλάηνπ ζπγγελνχο 400€ 

23 Με ρνξήγεζε άδεηαο ιφγσ AIDS 750€ 

24 Με ρνξήγεζε άδεηαο γάκνπ 550€ 

25 Με ρνξήγεζε άδεηαο γελλήζεσο ηέθλνπ 700€ 

26 
Με ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο ιφγσ αηκνιεςίαο ή ιήςεο 

αηκνπεηαιίσλ 
700€ 

27 

Με θαηαβνιήο ηεο θαη' ειάρηζην απνδεκίσζεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ 

θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ/καζεηψλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

550€ 

28 
Παξαβίαζε σξαξίνπ πξαθηηθήο άζθεζεο εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ/καζεηψλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο 
700€ 
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Δθπαίδεπζεο 

29 

Με αλαγξαθή πξαθηηθψο αζθνχκελνπ θνηηεηή/ζπνπδαζηή/καζεηή 

ρνιήο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ηζρπνληα Πίλαθα 

Πξνζσπηθνχ 

400€ 

30 Με θαηαρψξεζε ππεξεξγαζίαο ζην Π "ΔΡΓΑΝΗ" 400€ 

31 

Με ππνβνιή πκπιεξσκαηηθνχ Πίλαθα Πξνζσπηθνχ & Ωξψλ 

Δξγαζίαο, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ σξαξίνπ ή ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο γηα πιήξσο απαζρνινχκελν 

600€ 

  

    

ΤΦΖΛΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΟ ΑΝΑ ΘΗΓΟΜΔΝΟ ΑΠΟ 800 ΔΧ 950 

ΔΤΡΧ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ 
ΠΟΟ ΑΝΑ 

ΘΗΓΟΜΔΝΟ 

32 Με ρνξήγεζε θαλνληθήο άδεηαο 900€ 

33 Με θαηαβνιή επηδφκαηνο θαη αλαινγίαο επηδφκαηνο αδείαο 900€ 

34 

Δξγαζία ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαηά Κπξηαθή σο εκέξα 

ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο (ξεπφ) θαη θαηά ηηο εκέξεο 

ππνρξεσηηθήο αξγίαο 

800€ 

35 
Δξγαζία θαηά Κπξηαθή σο εκέξα ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο 

αλάπαπζεο (ξεπφ) θαη θαηά ηηο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο 
800€ 

36 

Δξγαζία θαηά εκέξεο ππνρξεσηηθήο αλάπαπζεο ζε εξγαδφκελνπο 

επηρεηξήζεσλ ζεάηξνπ, εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ, νδεγψλ, ηαμί, 

εθεκεξηδνπσιψλ 

800€ 

37 
Με ρνξήγεζε αλαπιεξσκαηηθήο εκέξαο αλάπαπζεο ιφγσ 

εξγαζίαο θαηά εκέξα Κπξηαθή άλσ ησλ 5 σξψλ 
800€ 

38 
Παξαβίαζε πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θίλεζεο ησλ ΚΣΔΛ 
900€ 

39 Καηάηκεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ 950€ 

40 Με θαηαβνιή πξνζαπμήζεσλ γηα εξγαζία θαηά λχρηα 800€ 

41 Με θαηαβνιή απνδνρψλ αλππαίηηνπ θσιχκαηνο 800€ 

42 Με θαηαβνιή επηδνκάησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα 800€ 

43 

Με θαηαβνιή πάζεο θχζεσο δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ (πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ λφκν, αηνκηθή ζπκθσλία, ..Δ, Γ.Α., 

έζηκν) 

800€ 

44 

Με θαηαβνιή ακνηβήο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη θαηά ηελ έθηε 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο πξνζαπμεκέλε θαηά 30% θαηά παξάβαζε 

ηνπ πελζεκέξνπ 

800€ 

45 
Άθπξε απφιπζε ιφγσ αίηεζεο ιήςεο γνληθψλ αδεηψλ ή ιήςεο 

γνληθψλ αδεηψλ 
950€ 

46 Άξλεζε πξφζιεςεο ιφγσ εγθπκνζχλεο ή κεηξφηεηαο 950€ 

47 Με θαηαβνιή πιήξσλ απνδνρψλ άδεηαο ή αλαινγίαο απηψλ 900€ 

48 
Με θαηαβνιή πιήξνπο απνδεκίσζεο άδεηαο ή αλαινγίαο απηήο ζε 

πεξίπησζε ιχζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο ζρέζεο ή ζχκβαζεο 
900€ 
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εξγαζίαο πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο ή παξέιεπζεο ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο (απιήο ή πξνζαπμεκέλεο θαηά 100% 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ππαηηηφηεηαο ηνπ εξγνδφηε) 

49 Παξαβίαζε ηεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ησλ κηζζσηψλ 800€ 

    

ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΟ ΑΝΑ ΘΗΓΟΜΔΝΟ ΑΠΟ 1.000 

ΔΧ 2.000 ΔΤΡΧ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ 
ΠΟΟ ΑΝΑ 

ΘΗΓΟΜΔΝΟ 

50 
Καηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρνξεγεζείζεο θαλνληθήο άδεηαο 
2000€ 

51 
Καηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ιφγσ κε απνδνρήο απφ ηνλ 

εξγαδφκελν εξγνδνηηθήο πξφηαζεο γηα κεξηθή απαζρφιεζε 
2000€ 

52 Με θαηαρψξεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζην Π "ΔΡΓΑΝΗ" 1000€ 

53 

Πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο 

επηρεηξήζεηο, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ λνκίκσλ νξίσλ 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο (παξάλνκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε) 

1000€ 

54 

Πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο, Σξάπεδεο, Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο, λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα, θιηληθέο, επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, μελνδνρεία, 

πξνζσπηθφ θνπδίλαο, πξνζσπηθφ επηζηηηζηηθψλ (πιελ πξνζσπηθνχ 

θνπδίλαο), ζπξσξνί, θχιαθεο, λπρηνθχιαθεο (εθηφο ζπξσξψλ 

πνιπθαηνηθηψλ θαη κεγάξσλ)], πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

λνκίκσλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο (παξάλνκε 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε). 

1000€ 

55 

Τπέξβαζε εκεξήζηνπ / εβδνκαδηαίνπ λνκίκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

(παξάλνκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε), νδεγψλ θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ (θαηεγνξίεο A, Β, Γ) θαη νδεγψλ βπηηνθφξσλ 

1000€ 

56 

Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε νδεγψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

(θαηεγνξίεο Α, Β, Γ) ρσξίο πξνεγνχκελε θαηαρψξεζή ηεο ζην Π 

"ΔΡΓΑΝΗ" 

1000€ 

57 

Τπέξβαζε εκεξήζηνπ / εβδνκαδηαίνπ λνκίκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

(παξάλνκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε) νδεγψλ ηνπξηζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ 

1000€ 

58 
Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε νδεγψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε θαηαρψξεζή ηεο ζην Π "ΔΡΓΑΝΗ" 
1000€ 

59 

Τπέξβαζε εκεξήζηνπ / εβδνκαδηαίνπ λνκίκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, 

πξνζσπηθνχ θίλεζεο ησλ ΚΣΔΛ, ρσξίο πξνεγνχκελε θαηαρψξεζή 

ζην Π "ΔΡΓΑΝΗ" 

1000€ 

60 

Τπέξβαζε εκεξήζηνπ/εηήζηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

(παξάλνκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε), πξνζσπηθνχ θίλεζεο ησλ 

ΚΣΔΛ, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ λνκίκσλ νξίσλ 

1000€ 

61 
Με θαηαβνιή πξνζαπμήζεσλ γηα εξγαζία θαηά Κπξηαθέο θαη 

αξγίεο 
1000€ 
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62 
Με θαηαβνιή ακνηβήο ππεξεξγαζίαο ή/θαη ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο 
1000€ 

63 

Παξαβίαζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απνζπψληαη γηα ηελ εθηέιεζε πξνζσξηλήο εξγαζίαο ζην έδαθνο 

ηεο Διιάδαο 

2000€ 

64 
Άξλεζε εχινγσλ πξνζαξκνγψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή 

ρξφληα πάζεζε 
2000€ 

65 

Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, 

νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζηνπο 

φξνπο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ φξσλ 

πξφζιεςεο θαη ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

2000€ 

66 Παξαβίαζε ηεο αξρήο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 2000€ 

67  

 Απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ ηεινχλ ζε αλαζηνιή εξγαζίαο,  

απφ εξγνδφηε ν νπνίνο αλέζηεηιε ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπο, κε 

ρξήζε ηεο ξχζκηζεο ηεο ππνπαξ. 2Α ηνπ ελδέθαηνπ άξζξνπ ηεο 

απφ 20/03/2020 ΠΝΠ (Α 68).   

1200€ 

68 

Απαζρφιεζε εξγαδφκελνπ απφ εξγνδφηε πνπ ηειεί ζε αλαζηνιή 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαηφπηλ εληνιήο  

δεκφζηαο αξρήο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθνχλ ηα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλντνχ. 

1200€ 

69 

Απαζρφιεζε εξγαδφκελνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζχκβαζε ηειεί ζε 

αλαζηνιή, θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ θαη  ησλ δηαηππψζεσλ γηα ηε 

δήισζε πξφζθαηξεο ηειεξγαζίαο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.     

 

1200€ 

 

ΠΡΟΣΗΜΟ ΑΝΑ ΘΗΓΟΜΔΝΟ ΑΠΟ 2000 ΔΧ 4000 ΔΤΡΧ 

ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΧΘΗ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΜΔ ΘΗΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΜΔΡΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΔΚ ΠΔΡΗΣΡΟΠΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ 
ΠΟΟ ΑΝΑ 

ΘΗΓΟΜΔΝΟ 

70 Απαζρφιεζε αλειίθσλ ρσξίο Βηβιηάξην Δξγαζίαο 3000€ 

71 Απαζρφιεζε αλειίθσλ ζε απαγνξεπκέλεο γηα απηνχο εξγαζίεο 4000€ 

72 Παξαβίαζε ρξνληθψλ νξίσλ εξγαζίαο αλειίθσλ 3000€ 

73 Απαζρφιεζε αλειίθσλ ζε θαιιηηερληθέο εξγαζίεο ρσξίο άδεηα 3000€ 

ΑΔΑ: Ψ3ΒΓ46ΜΤΛΚ-2Ν9



74 
Παξάλνκε απαζρφιεζε αλειίθνπ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 

15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 
4000€ 

75 

Με θαηαβνιή πξνζαχμεζεο επί ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο γηα 

θάζε ψξα επηπιένλ εξγαζίαο κεξηθψο απαζρνινπκέλνπ ζε 

πεξίπησζεο απαζρφιεζεο πέξαλ ηεο ζπκθσλεκέλεο 

2000€ 

76 

Με ππνβνιή πκπιεξσκαηηθνχ Πίλαθα Πξνζσπηθνχ & Ωξψλ 

Δξγαζίαο, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ σξαξίνπ ή ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο γηα κεξηθψο απαζρνινχκελν 

2000€ 

77 

Παξάλνκε απφιπζε εγθχνπ ή εξγαδφκελεο πνπ πηνζεηεί ηέθλν έσο 

6 εηψλ ή εξγαδνκέλεο πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

παξέλζεηεο κεηξφηεηαο (ηεθκαηξφκελε κεηέξα/θπνθφξνο γπλαίθα) 

4000€ 

78 Με ρνξήγεζε άδεηαο κεηξφηεηαο (17 εβδνκάδεο) 4000€ 

79 
Με ρνξήγεζε ζε ηεθκαηξφκελε κεηέξα ηνπ άξζ. 1464 ΑΚ ηνπ 

κεηαγελέζιηνπ ηκήκαηνο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο (9 εβδνκάδεο) 
4000€ 

80 
Με ρνξήγεζε κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηζφρξνλεο άδεηαο θξνληίδαο 

παηδηνχ 
3000€ 

81 

Παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εξγαδφκελνπ-εο κεηά ηε ιήςε 

ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο, ηεο εηδηθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ 

λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α') ή άιισλ αδεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

γέλλεζε, ηελ αλαηξνθή ή ηελ πηνζεζία παηδηνχ, λα επηζηξέθεη 

ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο 

4000€ 

82 
Παξαβίαζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ απφιπζε / κε 

ηήξεζε δηαδηθαζίαο απφιπζεο ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο 
4000€ 

   

 

 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II: ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ II 

ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

   

Α/A ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1 
Άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 88/1999 (ΦΔΚ 94 Α') φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. 

2 ηεο Τπνπ. ΙΑ. 14. ηνπ άξζ. πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α') 

2 
Άξζ. κφλν παξ. 2 εδάθην β' ηεο ΤΑ 1173/1980 (ΦΔΚ 1071 Β') ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζ.4 ηνπ Β.Γ. 28.1/4-2-1938 (ΦΔΚ 35 Α') 

3 
Άξζξν 36 ηνπ Π.Γ. 246/2006 (ΦΔΚ 261 Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 57 ηνπ λ. 4611/2019 (ΦΔΚ 73 Α') 

4 

Άξζξν 1 παξ. Ια ηνπ λ. 4455/2017 (ΦΔΚ 22 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. 1 

παξ. Ια ηεο ΚΤΑ 20303/383/4.5.2017 (ΦΔΚ 1623 Β') θαη ην άξζ.3 παξ. 2 

ηεο ΤΑ 33947/2065/19.7.2017 (ΦΔΚ 2826 Β') 

5 
ΤΑ 21091/1946 (ΦΔΚ 142 Β'), εηδηθφηεξεο επλντθφηεξεο δηαηάμεηο Δ, 

Γ.Α. 

6 Άξζξν 56 παξ. 7 ηνπ λ. 4611/2019 (ΦΔΚ 73 Α') 

7 Άξζξν 56 παξ. 7 ηνπ λ. 4611/2019 (ΦΔΚ 73 Α') 
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8 Άξζξν 21 λ. 3896/2010 (ΦΔΚ 207 Α') 

9 Άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 176/1997 (ΦΔΚ 150 Β') 

10 

Άξζξν 4 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ 153 Α'), άξζξν 18 ηνπ λ. 3896/2010 (ΦΔΚ 

170 Α'), άξζ. 52 παξ. 2 θαη παξ. 3 πεξ. β' ηνπ λ. 4075/2012 (ΦΔΚ 89 Α'), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζ. 39 ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α') 

11 

Αξζ. 50 θαη 51 ηνπ λ. 4075/2012 (ΦΔΚ 89 Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α') θαη κε ην άξζξν 45 ηνπ 

λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137Α') 

12 
Άξζξν 7 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ 153 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. 11 

ηεο ΔΓΔ 23.05.2000, άξζ. 5 ΔΓΔ 02.04.2008 

13 
Άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ 153 Α') άξζ. 4 ηεο ΔΓΔ 

02.04.2008, άξζ. 20 παξ. 5 ηνπ λ. 3896/2010 

14 Άξζ. 7 ΔΓΔ 15.4.2002 

15 
Άξζξν 24 θαη άξζ. 26 παξ. 3 ηνπ λ. 3896/2010 (ΦΔΚ 170 Α'), άξζ. 9 

θαη άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ λ. 1264/1982 (ΦΔΚ 79 Α') 

16 Άξζξν 53 παξ. 3 ηνπ λ. 4075/2012 (ΦΔΚ 89 Α'), φπσο ηζρχεη 

17 Άξζξν 56 παξ. 7 ηνπ λ. 4611/2019 (ΦΔΚ 73 Α') 

18 
α) Τπαιιήισλ άξζξν 2 ηνπ λ. 2112/1920 (ΦΔΚ 67 Α') & άξζ. 678 ΑΚ β) 

Δξγαηνηερληηψλ άξζ. 4 ηνπ Β.Γ. 16/18-7-20 (ΦΔΚ 158 Α') & άξζ. 678 Α.Κ. 

19 

Άξζ. 8 ηνπ Α.Ν. 549/1977 (ΦΔΚ 250 Α') θαηά ην κέξνο πνπ θχξσζε ην άξζ. 

7 ηεο απφ 26.1.1977 ΔΓΔ (ΦΔΚ 60 Β') θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 

λ .3846/2010 (ΦΔΚ 66 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. 3 ηεο ππνπαξ. 

ΙΑ 14 άξζ. πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012(ΦΔΚ 222 Α') 

20 

Άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ. 1346/1983 (ΦΔΚ 46 Α'), άξζ. 7 ΔΓΔ 

02.04.1996,πνπ θπξψζεθε κε ην αξζξν 22 λ.2556/1997, άξζ. 6 ΔΓΔ 

18.05.1998, άξζ. 10 ΔΓΔ 24.04.2004 

21 Άξζ. 8 ΔΓΔ 2002-2003 

22 
Άξζ. 9 ΔΓΔ 29.04.2002, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ 

λ. 3227/2004 (ΦΔΚ 31 Α') θαη άξζ. 8 ηεο απφ 15.7.2010 ΔΓΔ 

23 Άξζ. 11 ΔΓΔ 24.05.2004 

24 Άξζ. 6 ΔΓΔ 09.06.1993 θαη άξζ. 10 ΔΓΔ 23.05.2000 

25 Άξζ. 6 ΔΓΔ 09.06.1993 θαη άξζ. 10 ΔΓΔ 23.05.2000 

26 Άξζξν 68 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α') 

27 Παξ. 8 θαη 13 ηεο ππ' αξηζκ. 16802/667/27.08.2010 ΤΑ (ΦΔΚ 1345 Β') 

28 Παξ. 9 θαη 13 ηεο ππ' αξηζκ. 16802/667/27.08.2010 ΤΑ (ΦΔΚ 1345 Β') 

29 Παξ. 10 θαη 13 ηεοππ' αξηζκ. 16802/667/27.08.2010 ΤΑ (ΦΔΚ 1345 Β') 

30 

Άξζξν 80 παξ. 1 πεξ. α ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α'), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη πεξ. 

β' φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Άξζξν 12 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α'), 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζ. 40331/Γ1.13521/2019 Τ.Α. (ΦΔΚ 3520 Β'), 

φπσο απηή ηζρχεη 

31 

Άξζξν80 παξ. 1 πεξ. α'ηνπ λ. 4144/2013 ( ΦΔΚ 88 Α'), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 36 ηνπ λ.4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη πεξ. 

β' φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Άξζξν 12 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α') 
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θαη Άξζξν 5 παξ. 18 ηεο αξηζ. 40331/Γ1.13521/2019 Τ.Α. (ΦΔΚ 3520 Β') 

32 

Άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 539/1945 (ΦΔΚ 229 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζ. 1 παξ. 1 ηνπ λ. 3302/2004 (ΦΔΚ 267 Α') θαη άξζ. 4 παξ. 1 εδ. γ', 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζ. 3 παξ. 15 ηνπ Ν. 4504/1966 (ΦΔΚ 57 Α') 

33 

Άξζξν 3 παξ. 16 ηνπ Ν. 4504/1966 (ΦΔΚ 57 Α'), άξζ. 6 ηεο απφ 26.1.1977 

Δ.Γ...Δ. (ΦΔΚ 60 Β') πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 549/1977(ΦΔΚ 

55 Α') θαη άξζ. 1 παξ. 1 ηνπ λ. 3302/2004 (ΦΔΚ 267 Α') 

34 
Άξζξν 1 παξ. 3, άξζξν 3 παξ. 1, άξζ. 4 θαη άξζ. 9 παξ. 3 θαη 4 ηνπ 

Β.Γ. 748/1966 (ΦΔΚ 179/Α) 

35 
Άξζ. 1 παξ. 3, άξζ. 3 παξ. 1 θαη άξζ. 4 ηνπ Β.Γ. 748/1966 (ΦΔΚ 179 Α), 

φπσο ηζρχεη θαη παξ. 1 ηνπ αξζξν 14 ηνπ λ. 4468/2017 (ΦΔΚ 61 Α) 

36 
Άξζ. 1 παξ. 3, άξζ. 3 παξ. 1 θαη άξζ. 4, 11, 12, 13 θαη 14 ηνπ 

Β.Γ. 748/1966 (ΦΔΚ 179 Α') 

37 
Άξζ. 10 ηνπ Β.Γ. 748/1966 (ΦΔΚ 179 Α') θαη άξζ. 16 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4177/2013 (ΦΔΚ 173 Α') 

38 Άξζ. 30 παξ. 1 θαη άξζ. 32 ηνπ Π.Γ. 246/2006 (ΦΔΚ 261 Α') 

39 
Άξζ.38 παξ.7 ηνπ λ.1892/1990 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη αλακνξθψζεθε κε 

ην άξζξν 59 ηνπ λ.4635/2019) 

40 

ΚΤΑ 18310/1946 (ΦΔΚ 93 Β'), ΚΤΑ 25825/1951 (ΦΔΚ 86 Β') φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ ΤΑ 27019/2/1953 (ΦΔΚ Β716-12-53) ζε 

ζπλδπαζκφ κε άξζ. κφλνλ ηνπ Α.Ν. 690/1945 (ΦΔΚ 292 Α'), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 8 παξ. 1. ηνπ Ν. 2336/1995 (ΦΔΚ 189 Α') 

41 
Άξζ. 657-658 ΑΚ θαη άξζ. κφλνλ ηνπ Α.Ν. 690/1945 (ΦΔΚ 292 Α'), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 8 παξ. 1. ηνπ Ν. 2336/1995 (ΦΔΚ 189 Α') 

42 Άξζ. 10 ηεο ΤΑ 19040/81 (ΦΔΚ 742 Β') 

43 

Άξζ. 648 θαη 653 Α.Κ. ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. κφλνλ Α.Ν. 690/1945, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 8 παξ. 1 ηνπ Ν. 2336/1995 (ΦΔΚ 189 

Α') 

44 Άξζξν 8 ηνπ λ. 3846/2010 (ΦΔΚ 66 Α') 

45 

Άξζξν 52 παξ. 3, πεξ. α' ηνπ λ. 4075/2012 (ΦΔΚ 89 Α'), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α') ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3896/2010 

46 Άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ λ. 3896/2010 (ΦΔΚ 170 Α') 

47 

Άξζ. 4 παξ. 1 εδ. γ', φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζ. 3 παξ. 15 ηνπ Ν. 

4504/1966 (ΦΔΚ 57 Α'), άξζ. 5 παξ. 1 εδ. β' ηνπ Α.Ν. 539/1945 (ΦΔΚ 229 

Α'), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζ. 3 ηνπ Ν.Γ. 3755/1957 (ΦΔΚ 182 Α'), άξζ. 

2 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 539/1945, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 1 παξ. 1 

ηνπ λ.3302/2004 

48 

Άξζ. 5 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Α.Ν. 539/1945 (ΦΔΚ 229 Α') φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζ. 1 παξ. 3 ηνπ λ. 1346/1983 (ΦΔΚ 46 Α') θαη 

άξζ. 4 ηεο απφ 26.1.1977 Δ.Γ...Δ. (ΦΔΚ 60 Β') πνπ θπξψζεθε κε 

ην άξζξν 8 ηνπ λ. 549/1977 (ΦΔΚ 55 Α'), άξζ. 2 παξ. 1 ηνπ 

Α.Ν. 539/1945 (ΦΔΚ 229 Α') φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 1 παξ. 1 

ηνπ λ. 3302/2004 (ΦΔΚ 267 Α') 
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49 

Άξζ. 3 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 748/1966 (ΦΔΚ 179 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. 5 

ηνπ Π.Γ. 88/1999 (ΦΔΚ 94 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζ. 3 

ηνπ Π.Γ. 76/2005 (ΦΔΚ 117 Α') 

50 Άξζ. 5 παξ. 6 ηνπ Α.Ν. 539/1945 (ΦΔΚ 229 Α') 

51 
Άξζ.38 παξ.8 λ.1892/1990 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη αλακνξθψζεθε κε 

ην άξζξν 59 ηνπ λ.4635/2019 

52 

Άξζξν 80 παξ. 1 πεξ. α ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α'), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη πεξ. 

β' φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α'), 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζ. 40331/Γ1.13521/2019 Τ.Α. (ΦΔΚ 3520 Β'), 

φπσο απηή ηζρχεη 

53 

Άξζ. 4 ηνπ Π.Γ. ηεο 27-6/04-7-1932 (ΦΔΚ 212 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην αξζ. 1 παξ. 1 ηνπ Ν.Γ. 515/1970 (ΦΔΚ 95 Α'), άξζξν 1 ηνπ 

λ. 3385/2005 (ΦΔΚ 210 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 παξ. 10 

ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηάμεηο εηδηθφηεξσλ 

Τ.Α. βάζεη ηνπ Α.Ν. 435/1968 (ΦΔΚ 124 Α') ή ..Δ. θαη Γ.Α. πνπ 

θαζηεξψλνπλ ζχζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη έρνπλ 

θεξπρζεί ππνρξεσηηθέο θαη ην άξζξν 80 ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α'), 

φπσο ηζρχεη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν 36 ηνπ 

λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ.4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α') 

θαη ηελ εθάζηνηε ΤΑ θαζνξηζκνχ ησλ αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, 

εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο. 

54 

Πεξ. 2 ηεο ππνπαξ. ΙΑ.13 ηνπ άξζ. πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 ( ΦΔΚ 222 Α' 

), άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3385/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζ. 74 παξ. 10 

θαη 11 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηάμεηο 

εηδηθφηεξσλ Τ.Α. βάζεη ηνπ Α.Ν. 435/1968 (ΦΔΚ 124 Α') ή ..Δ. θαη Γ.Α. 

πνπ θαζηεξψλνπλ ζχζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη έρνπλ 

θεξπρζεί ππνρξεσηηθέο θαη ην άξζξν 80 ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α'), 

φπσο ηζρχεη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν 36 ηνπ 

λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ.4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α') 

55 

Άξζ. 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ Β.Γ. 28.1/4.2.1938 (ΦΔΚ 35 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ην Β.Γ. 882/1961 (ΦΔΚ 224 Α'), άξζ. 6 ηεο απφ 14-02-1984 Δ...Δ. ε 

νπνία δεκνζηεχζεθε κε ηελ Τ.Α. 11770/20-03-1984 (ΦΔΚ 1 Β'), άξζ. 3 θαη 

6 ηεο απφ 26-02-1975 Δ.Γ...Δ., ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 133/1975 

(ΦΔΚ 180 Α') (ζχζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο) θαη άξζξν 

1 ηνπ λ. 3385/2005 (ΦΔΚ 210 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 

παξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α')ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 

εηδηθφηεξσλ ..Δ. θαη Γ.Α. πνπ θαζηεξψλνπλ ζχζηεκα πελζήκεξεο 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο. Δηδηθά γηα ηα βπηηνθφξα θαη αξζ. 3 παξ. 5 πνπ 

πξνζηέζεθε κε ην αξζ. κφλν ηνπ Β.Γ. 815/1961 ( ΦΔΚ 206 Α') 

56 

Άξζξν 80 παξ. 1 πεξ.α ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α'), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη πεξ. 

β' φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α'), 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α. 40331/Γ1.13521/2019 Τ.Α. (ΦΔΚ 3520 Β'), 
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φπσο απηή ηζρχεη 

57 

Άξζ. 1 θαη 4 ηεο ΤΑ 51266/1975 (ΦΔΚ 1458 Β') ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηάμεηο 

εηδηθφηεξσλ Δ θαη ΓΑ πνπ θαζηεξψλνπλ ζχζηεκα πελζήκεξεο 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη έρνπλ θεξπρζεί ππνρξεσηηθέο θαζψο θαη πεξ. 2 

ηεο Τπνπαξαγξάθνπ ΙΑ. 13 ηνπ άξζ. πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012(ΦΔΚ 222 Α') 

58 

Άξζ. 80 παξ. 1 πεξ. α ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη πεξ. β' φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 12 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α'), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α. 40331/Γ1.13521/2019 Τ.Α. (ΦΔΚ 3520 Β') 

59 

Άξζ. 33 ηνπ Π.Γ. 246/2006 (ΦΔΚ 261 Α'), παξ. 1 ηνπ άξζξν 213 ηνπ 

λ. 4512/2018 (ΦΔΚ 5 Α') θαη αξζ. 80 ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α') φπσο 

ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ 40331/Γ1.13521/2019 Τ.Α. (ΦΔΚ 3520 Β') 

60 Άξζ. 33 ηνπ Π.Γ. 246/2006 (ΦΔΚ 261 Α') 

61 

ΚΤΑ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & Δξγαζίαο 8900/1946 (ΦΔΚ 54 Β'), ΚΤΑ 

25825/1951 (ΦΔΚ 86 Β'), άξζ. 2 ηνπ Ν.Γ. 3755/57 (ΦΔΚ 182 Α'), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζ. 2 ηνπ Ν. 435/76 & άξζ. 1 ηνπ Ν.Γ. 147/73 θαη 

αξζξν 42 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε άξζ. κφλνλ ηνπ 

Α.Ν. 690/1945 (ΦΔΚ 292 Α'),φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 8 παξ.1 

ηνπ Ν.2336/1995 (ΦΔΚ 189 Α'). 

62 

Άξζ. 74 παξ.10 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α'), άξζ. κφλν ηνπ Α.Ν. 

690/1945 (ΦΔΚ 292 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 8 παξ. 1. ηνπ 

Ν. 2336/1995 (ΦΔΚ 189 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε κία απφ ηηο απαξηζκνχκελεο 

πεξηπηψζεηο παξάλνκεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

63 
Άξζ. 2,4,5 θαη 10 ηνπ ΠΓ 219/2000 θαη αξζ. 7 θαη 16 ηνπ ΠΓ 101/2016 

(ΦΔΚ 178 Α') 

64 Άξζ. 2 παξ. 2 πεξ. ε) θαη άξζ. 5 ηνπ λ. 4443/2016 (ΦΔΚ 232 Α') 

65 

Άξζ. 1 πεξ. α' θαη β', 2, 3, 4, 5, 6 θαη 11 παξ.2 ηνπ Ν. 4443/16(ΦΔΚ 232 Α') 

(Ιζε κεηαρείξηζε αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο 

,νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο,ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ,ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ) 

66 

Άξζ. 3, 4, 11, 12, 13 θαη 14 ηνπ λ. 3896/2010 (ΦΔΚ 207 Α') παξ. 5 ηνπ άξζ. 

4 ηνπ Ν. 3094/2003 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ην άξζξν 20 ηνπ 

λ. 4443/2016 

67  
Άξζξν ελδέθαην  ππνπαξ. 2Α ηεο απφ 20-03-2020 ΠΝΠ  (ΦΔΚ 68 Α΄) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αξ. 12998/232/202 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1078 Β΄) 

68 

Άξζξν 13 ηεο απφ 14-03-2020 ΠΝΠ   (ΦΔΚ 64 Α΄) θαη ππνπ. Γ,Γ θαη Δ ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ ελδέθαηνπ ηεο απφ 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 68 Α)  ζε 

ζπλδπαζκφ  κε ηελ  αξ. 12997/231/2020 ΤΑ ( ΦΔΚ 993 Β) θαη ηελ αξ. 

12998/232/2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1078 Β΄) 

69 
Άξζξν 14 παξ.14.13 ηεο αξ.40331/Γ1.13521/13-09-2019 ΤΑ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ αξ. 13564/Γ1.4770/2020 ΤΑ (Β΄ 1161) 

70 Άξζ. 8 παξ. 1 θαη 2, 17 θαη 18 παξ. 3 ηνπ λ. 1837/1989 (ΦΔΚ 85 Α') 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/508
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/833
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/888
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31571
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/508
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31571
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31571
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/888
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/227
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/268
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791
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θαη άξζξν 57 ηνπ λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α') 

71 

Άξζ. 2, 17 θαη 18 παξ. 3 ηνπ Ν. 1837/1989 (ΦΔΚ 85 Α'), άξζ. 4, 7, 12 θαη 13 

θαη Παξαξηήκαηα I θαη II ηνπ Π.Γ. 62/1998 (ΦΔΚ 67 Α'), άξζξν 4ηνπ 

λ. 3144/2003 (ΦΔΚ 111Α') θαη ΤΑ 103621/2003 (ΦΔΚ 875 Β') θαη άξζξν 

51 ηνπ λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α') 

72 

Άξζ. 5,θαη 18 παξ. 3 ηνπ Ν. 1837/1989 (ΦΔΚ 85 Α') θαη άξζ. 3 (8 λπρηεξηλή 

εξγαζία, 9 αλάπαπζε, 10 δηάιεηκκα, 12 θπξψζεηο) ηνπ Π.Γ. 62/1998 (ΦΔΚ 

67 Α') θαη άξζ. 54 ηνπ λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α') 

73 
Άξζ. 3, 17 θαη 18 παξ. 3 ηνπ λ. 1837/1989 (ΦΔΚ 85 Α') θαη άξζ. 52 ηνπ 

λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α') θαη άξζξν 5 ηνπ π.δ/ηνο 62/1998(ΦΔΚ 67 Α'), 

74 
Άξζ. 2 παξ. 1,17 θαη 18 παξ. 3 ηνπ λ. 1837/1989 (ΦΔΚ 85 Α'), άξζ. 2 θαη 4 

ηνπ Π.Γ. 62/1998 (ΦΔΚ 67 Α') θαη άξζξν 51 ηνπ λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α') 

75 
Άξζ. 38 παξ 11 ηνπ λ. 1892/1990 ( ΦΔΚ 101 Α') σο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζ. 59 ηνπ λ. 4635/2019 (ΦΔΚ 167 Α') 

76 

Άξζ. 38 παξ 11 ηνπ λ. 1892/1990 ( ΦΔΚ 101 Α') σο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζ. 59 ηνπ λ. 4635/2019 (ΦΔΚ 167 Α') θαη άξζξν 80 παξ. 1 πεξ. α ηνπ 

λ. 4144/2013 ( ΦΔΚ 88 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 36 ηνπ 

λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') θαη πεξ. β' φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζ. 

12 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α') θαη άξζ. 5 παξ. 18 ηεο 

αξηζ. 40331/Γ1.13521/2019 Τ.Α. (ΦΔΚ 3520 Β'), φπσο απηή ηζρχεη 

77 

Άξζ. 15 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ 153 Α') σο ηζρχεη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

άξζξν 46 λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α'), ην άξζ. 10 ηνπ Π.Γ. 176/1997(ΦΔΚ 

150 Β') θαη ην άξζ. 36 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζ. 10 ηνπ Π.Γ. 176/1997 ηνπ άξζ. 3 παξ. 4 ηνπ άξζ. 14 θαη ηνπ άξζξν 

25 ηνπ λ. 3896/2010 θαη παξ. 5 ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 3094/2003 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4443/2016 

78 

Άξζ. 7 ηεο ΔΓΔ 09.06.93, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ 

λ. 2224/1994 (ΦΔΚ 112 Α'), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζ. 7 ηεο ΔΓΔ 

23.05.2000, ην νπνίν θπξψζεθε κε ην άξζ. 11 ηνπ λ. 2874/2000 (ΦΔΚ 286 

Α') ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 3 παξ. 4 ηνπ λ. 3896/2010 

79 
Άξζξν 44 παξ. 2 ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137 Α') ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4 ηνπ λ. 3896/2010 

80 

Άξζ. 9 ηεο ΔΓΔ 09.06.1993, άξζ. 6 ηεο ΔΓΔ 15.4.2002 ην νπνίν 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3144/2003, άξζ. 8 θαη 9 ηεο ΔΓΔ 

24.05.2004, άξζξν 7 πεξ. γ' ηεο ΔΓΔ 12.04.2006, άξζ. 6 ηεο ΔΓΔ 

02.04.2008, άξζ. 2 ηεο ΔΓΔ 26.04.2014 θαη ην άξζ. 38 ηνπ 

λ. 4342/2015 (ΦΔΚ 143Α') ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 18 ηνπ 

λ. 3896/2010 

81 

Άξζ. 16 θαη άξζ. 20 παξ. 3 ηνπ λ. 3896/2010 (ΦΔΚ 170 Α'), άξζ. 52 παξ. 1 

ηνπ λ.4075/2012 (ΦΔΚ 89 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζ. 39 ηνπ 

λ. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α') 

82 Άξζ. 14 παξ. 2, 3, 5, 8, 9 θαη 15 ηνπ λ. 1264/1982 (ΦΔΚ 79 Α') 
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Άρθρο 2 

 

Η ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

 

 Καηά ηα ινηπά παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο αξ.  

 60201/Γ7.1422/20-12-2019 (4997/Β΄/31-12-2019) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 07 Απξηιίνπ  2020 

 

  

O ΤΠΟΤΡΓΟ 

  

 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΡΟΤΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 
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1) Γξαθείν θνπ Τπνπξγνχ  

2) Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3) Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζίαο  

4) Γξαθείν θ. Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ΔΠΔ   

5) ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

    Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 

    Αγεζηιάνπ 10 – 10437 – ΑΘΗΝΑ 
6) Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γελ. Γ/λζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη  

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία 

7) Γ/λζε Γ7/Β΄ 

8) Γ/λζε Γ7/Κ.Φ.  

 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1) Δζληθφ Σππνγξαθείν 

     Καπνδηζηξίνπ 34 – 10432 – ΑΘΗΝΑ 
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