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Εργατικά – Ασφαλιστικά Νέα 
Αλλαγές στην εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία 

 

   
Με το Ν. 4488/2017, ο οποίος 
ψηφίστηκε την 7η Σεπτεμβρίου 
2017, εισάγονται σημαντικές 

αλλαγές στην ελληνική εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία. 

 
Συγκεκριμένα:  
 

 

 Επικοινωνία 
 

Αχιλλέας 

Μηλτσανίδης 
Tax Partner 
amiltsanidis@deloitte.gr 
Τηλ.: 210 67 81289 
 

Γιώργος Φράγκος 
Head | HR & Payroll 

Outsourcing Services 
yfragkos@deloitte.gr 
Τηλ.: 213 0881468 
 
Γιώργος Νταϊάκας 
Supervisor | GES & 
Payroll Advice Services 

gntaiakas@deloitte.gr 
Τηλ.: 213 0881585 

 

 

Εργατική νομοθεσία 
 

 Κατά τη διενέργεια επιτοπίου ελέγχου από το Σ.ΕΠ.Ε., οι 
ευρισκόμενοι στο χώρο εργασίας υποχρεούνται να 
επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα, εφόσον 

τους ζητηθεί από τους διενεργούντες τον έλεγχο 
Επιθεωρητές Εργασίας. Επίσης, πέραν του εργοδότη,  

επιβάλλεται και σε οποιονδήποτε τρίτο πρόστιμο για 
άρνηση εισόδου και πρόσβαση στο χώρο εργασίας, την 

άρνηση παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή την παροχή 
ανακριβών πληροφοριών. 
 

 Το Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλει διακοπή λειτουργίας της 
επιχείρησης ως εξής: 
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1. Μέχρι 3 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του 

εργοδότη 3 πράξεις επιβολής προστίμου για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
διαπιστώνονται αθροιστικά σε 3 διενεργούμενους 

ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες, μέσα σε 
χρονικό διάστημα 2 ετών. 
 

2. 4 μέχρι 5 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος 
του εργοδότη 4 ή περισσότερες πράξεις επιβολής 

προστίμου για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά 

σε 4 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές 
ημερομηνίες, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών. 

 
3. Μέχρι 3 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του 

εργοδότη 2 ή περισσότερες πράξεις επιβολής 

προστίμου για αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
διαπιστώνονται αθροιστικά σε 2 διενεργούμενους 

ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες, μέσα σε 
χρονικό διάστημα 2 ετών. 
 

 Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου από την Οικονομική 
Αστυνομία, διαπιστωθεί η μη αναγραφή εργαζομένου 

στον Πίνακα Προσωπικού, επιβάλλεται πρόστιμο 
(10.500€) από το Σ.ΕΠ.Ε., χωρίς να απαιτείται κάποια 
άλλη ενέργεια (από το Σ.ΕΠ.Ε.). 

 
 Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή 
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, 
το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης 

του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και 
σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από 

τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη 
νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή 
απασχόληση πριν την έναρξη της πραγματοποίησής της. 

 
 Καθιερώνεται η ηλεκτρονική αναγγελία στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομοτεχνικά 
έργα. Υπόχρεος εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος ή 

υπεργολάβος. 
 

 Οι εργοδότες υποχρεούνται να αναγγέλουν στο Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ» τις αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, τις 
καταγγελίες σύμβασης εργασίας, τις λήξεις συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου ή έργου, εντός 4 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης. Η 
αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα 

πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από 
ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον 

εργοδότη και τον εργαζόμενο, είτε από εξώδικη δήλωση 
του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον 
ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του 

και ότι αυτή θα αναγγελθείς στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Στην 
περίπτωση αυτή, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη 

επιδίδεται στον εργαζόµενο το αργότερο 4 εργάσιµες 
ηµέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η 
αναγγελία γίνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 

επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Εάν δεν τηρηθούν 



εμπρόθεσμα οι παραπάνω υποχρεώσεις, η σύμβαση 
εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του 

εργοδότη. 
 

 Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους 
εργαζόμενους με αντίγραφο του Πίνακα Προσωπικού, 

όταν αυτοί απασχολούνται εκτός έδρας. 
 

 Δημιουργούνται στο Ο.Π.Σ.-Σ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικές βάσεις 

καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών 
εργασίας. Οι εργοδότες θα μπορούν να αναθέτουν 

καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας 
αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους των εν λόγω 
ηλεκτρονικών βάσεων. 

 
Ασφαλιστική νομοθεσία 

 
 Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. 

συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες 

οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τρίτους φορείς για τους 
οποίους ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές. Το ποσό που 

απομένει επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής: 
 

1. Στους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των 

δικαιούχων. 
 

2. Στους ελεύθερους επαγγελματίες ύστερα από την 
ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών. Το υπερβάλλον ποσό 

μπορεί να παραμείνει στον Ε.Φ.Κ.Α. ως πιστωτικό 
υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες 

εισφορές. 
 

 Από 1η Ιανουαρίου 2017, αυτοαπαχολούμενοι δικηγόροι 

και μηχανικοί που προβαίνουν σε διακοπή εργασιών στη 
Δ.Ο.Υ. παύουν, πλέον, να έχουν υποχρέωση καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών ως αυτοαπασχολούμενοι. 
 

 

 
 

   
 

 

Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business 

Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance & 
Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής 

Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά 

χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας.  

 

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 

πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. H Deloitte προσφέρει υπηρεσίες 
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ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε 

περισσότερα για το πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει 

παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 
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(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και 

τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte στην Ελλάδα εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της 

ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, 

των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και 

ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

 
Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη 

του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 

(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 

υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες 

συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή 

προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 

συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 

αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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