
Προκαταρκτική  
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο 

Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος Λεοντόπουλος - Βαμβέτσος 
 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3  
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 x 
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  
  

 
1    Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
2    Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου 

Εξωτερικών. 
3    Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4    Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 
5    Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΜΕΡΟΣ V: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   

 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  
Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μετεξέλιξης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας σε 
Ανεξάρτητη Αρχή, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης στον τομέα του ελέγχου τήρησης της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας.  
 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  
Η υπαγωγή του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στην υπηρεσιακή ιεραρχία του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του αφαιρεί σε σημαντικό βαθμό 
το τεκμήριο αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας και δημιουργεί την εντύπωση ότι η 
ελεγκτική του δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό δεν υπαγορεύεται από τις 
πραγματικές ανάγκες για τον έλεγχο της τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας.  
Έτσι, εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό αντικίνητρο για να καταγγείλουν παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας εις βάρος τους, αφού φοβούνται ότι η καταγγελία μπορεί 
να μην έχει αποτέλεσμα και να τους αφήσει εκτεθειμένους, ενώ οι εργοδότες 
φοβούνται ότι μπορεί ο έλεγχός τους να μην είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός. 
 
 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  
Αφορά τους εργαζομένους και τους εργοδότες όλης της χώρας. 
 
 
 
 
 

 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  
Παρατήρηση: οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ορίζονται κατά 
κύριο λόγο στον ν. 3996/2011 και, με τις προτεινόμενες διατάξεις, μεταφέρονται 
στην νέα ανεξάρτητη αρχή από τη στιγμή που εκείνη θα ξεκινήσει να λειτουργεί, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σχέδιο νόμου.  
 
 
 
 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

 
 
Η καθιέρωση της ανεξαρτησίας και η σχετική 
αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να 
γίνει μόνο νομοθετικά και περιλαμβάνει 
εξουσιοδοτικές διατάξεις ώστε να εκσυγχρονίσει το 
έργο της. 
 
 

 ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
 
 
 
 

 iii) με διάθεση 
περισσότερων 
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ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
 
 

 
 
 

 
Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                                
                                                                                     
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                     
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 
Να ιδρυθεί κατάλληλο πλαίσιο ανεξαρτησίας, 
διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε η 
Επιθεώρηση Εργασίας να εκτελέσει με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το έργο της.  
 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 
Να εμπεδωθεί στον κόσμο της εργασίας κλίμα 
εμπιστοσύνης στους ελεγκτικούς θεσμούς, το 
οποίο λειτουργεί ενισχυτικά στη συμμόρφωση 
με τις επιταγές του νόμου. 
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και 
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες 
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

 
7      Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του 

ΟΟΣΑ (https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
        

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν 
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την 
έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)         

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας 
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό 
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ        

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού        

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό 
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 

       

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – 
Κατανομή ανά περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός 
μαθητών που φοιτούν σε αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών         

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης         

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/
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Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

       

 
➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος 
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται 
δείκτες στην Ανάλυση. 
 
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

 
➢ Κοινωνική πολιτική: 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και 
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας          

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας         

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά 
αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη 
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και 
άλλες υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας 
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, 
δυσκολίες μάθησης κλπ)  

       

 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια        

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου        

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης 
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί 
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και 
έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής ασφάλισης και 
αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του 
ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα 
και έτη συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ        

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που 
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές 
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ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους         

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα 
περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν 
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας 
              

 
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες 
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 
 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 
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➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες 
ανά έτος και ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία 
ανά 100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και 
ανά περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από 
έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. 
διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν 
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι 
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα 
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Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο         

 
➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας        

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές  

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση 
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 
ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος         

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που 
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή 
ενέργειας, λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ        

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά 
/ σύνολο δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας        

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία        

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ     Χ 

 

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
Δεν προβλέπεται η χρήση νέου πληροφοριακού 
συστήματος, αλλά η συστηματική χρήση και 
αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών 
συστημάτων του Σ.Ε.Π.Ε. και του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρίσταται ως 
αναγκαίος όρος για την αποτελεσματική λειτουργία 
της Επιθεώρησης Εργασίας την επόμενη μέρα. 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ       Χ          ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε: 
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 100 Προβλέπεται η σύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ως 
ανεξάρτητης αρχής και καθορίζονται τα βασικά στοιχεία της 
ανεξαρτησίας της, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας της και η 
τότε κατάργηση του Σ.Ε.Π.Ε.. 
 

 101 Ορίζεται ότι η Επιθεώρηση Εργασίας ασκεί τις αρμοδιότητες 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και προσδιορίζεται το 
ειδικότερο έργο της, το οποίο συνίσταται στον έλεγχο της 
εφαρμογής του εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου 
με τις επιμέρους εκφάνσεις του (όροι και συνθήκες εργασίας, 
χρονικά όρια εργασίας, όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων, νομιμότητα απασχόλησης 
υπηκόων τρίτων χωρών, αρχή της ίσης μεταχείρισης, 
καταπολέμηση βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, 
προστασία μητρότητας και συμφιλίωση επαγγελματικού, 
οικογενειακού και προσωπικού βίου κοκ). Επίσης, (συνίσταται 
σε) αναφέρονται τα μέσα για την εκπλήρωση των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, όπως οι επιθεωρήσεις και έρευνες, η 
καταγραφή πράξεων ή παραλείψεων που δεν καλύπτονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, η  έρευνα για τα εργατικά ατυχήματα, 
ο έλεγχος της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 
 

 102 Καθιερώνεται η λειτουργική ανεξαρτησία της Επιθεώρησης 
Εργασίας, καθώς τα όργανά της δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό 
έλεγχο ή σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή 
άλλες διοικητικές αρχές. 
 

 103 Ορίζεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Διοικητής 
της Επιθεώρησης Εργασίας καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής 
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και ότι 
συνεργάζονται με άλλες διοικητικές αρχές. 
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 104 
 

Προβλέπεται σχέση συνεργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας 
με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία 
όμως δεν έχει στοιχεία ιεραρχικού ελέγχου. Ο Υπουργός μπορεί 
να υποβάλλει στρατηγικές προτάσεις και να παρέχει 
στρατηγικές οδηγίες, χωρίς όμως να επεκτείνεται σε 
οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Επιθεώρησης 
Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει τον Υπουργό 
για συγκεντρωτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για το έργο 
του και υποβάλλει, μέσω του Διοικητή της, νομοθετικές 
προτάσεις για ζητήματα της αρμοδιότητάς της. 

 105 
 

Ορίζονται ως όργανα διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας ο 
Διοικητής και το Συμβούλιο Διοίκησης. 

 106 
 

Προβλέπεται η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης, η θητεία 
των μελών του και η ανανέωση αυτής. Τα μέλη υπηρετούν 
πενταετείς θητείες που έχουν διαφορετική αφετηρία ή (στην 
περίπτωση των αρχικών μελών) διαφορετική λήξη, κατά 
σύντμηση της πενταετίας. Επίσης, ορίζονται τα βασικά 
καθήκοντα των μελών, τα οποία πρέπει να ασκούνται με 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία προς επίτευξη των σκοπών 
της ανεξάρτητης αρχής. Ορίζονται επίσης η αποζημίωση των 
μελών, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα 
κωλύματα για τον διορισμό τους. Τα προσόντα αντανακλούν το 
υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας που πρέπει να έχουν 
τα μέλη του Συμβουλίου. 

 107 
 

Ορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης ως προς 
τις δραστηριότητες της Επιθεώρησης Εργασίας, τα ζητήματα 
προσωπικού, τα οργανωτικά ζητήματα, τον διορισμό του 
Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας και τον προϋπολογισμό 
της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο ρόλος του Συμβουλίου Διοίκησης 
είναι πρωτίστως γνωμοδοτικός τόσο ως προ τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής της Επιθεώρησης 
Εργασίας όσο και εσωτερικά σε οργανωτικά θέματα. 

 108 
 

Ορίζεται η διαδικασία επιλογής των μελών του Συμβουλίου 
Διοίκησης, της προεπιλογής τους από ανεξάρτητη Επιτροπή 
Επιλογής και της τελικής επιλογής και διορισμού από τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 109 
 

Στην παρ. 1 ορίζονται οι περιπτώσεις παύσης μελών του 
Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι λόγοι που 
προβλέπονται είναι περιοριστικοί και διασφαλίζουν την 
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών του 
Συμβουλίου Διοίκησης. Στην παρ. 2 ορίζεται το δικαίωμα του 
παυθέντος μέλους του Συμβουλίου να προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της σχετικής 
απόφασης. Η παρ. 3 ρυθμίζει την παραίτηση μέλους, ενώ οι 
παρ. 4-5 τη διαδικασία αντικατάστασης μέλους που παύθηκε, 
παραιτήθηκε ή απεβίωσε. Η παρ. 6 ορίζει ότι, για λόγους 
συνέχειας της λειτουργίας της αρχής, η θητεία του 
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απερχομένου Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης 
παρατείνεται μέχρι τον διορισμό νέου μέλους. 

 110 
 

Τίθενται οι βασικοί κανόνες για τη λειτουργία του Συμβουλίου 
Διοίκησης (συνεδριάσεις, απαρτία) και η διαδικασία εκλογής 
του Προέδρου. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το 
μήνα και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή 
αίτημα δύο μελών του. Για την απαρτία του απαιτείται η 
παρουσία τεσσάρων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. 

 111 
 

Ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Διοικητή, 
καθώς και τα κωλύματα διορισμού του. Τα προσόντα αυτά, 
εκτός από υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης, προβλέπουν και 
σημαντική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το έργο της 
Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και διοικητική εμπειρία σε 
θέσεις ευθύνης, όπως και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας 
ξένης γλώσσας.  
Για λόγους διασφάλισης της ανεξαρτησίας της αρχής, 
αποκλείεται από τη θέση του Διοικητή όποιος είχε ενεργή 
εμπλοκή με την πολιτική κατά το διάστημα πριν τον διορισμό, 
συμμετέχοντας σε εκτελεστικό όργανο κόμματος ή έχοντας 
ανακηρυχθεί βουλευτής ή υποψήφιος βουλευτής κατά την 
τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η 
θέση του Διοικητή είναι αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς 
αναστέλλεται κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, άσκηση 
λειτουργήματος άμισθου ή έμμισθου ή κατοχή θέσης στο 
Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 112 
 

Ορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή, τόσο οι γενικές, όσο 
και οι αρμοδιότητες ως προς το προσωπικό και τα οργανωτικά 
θέματα, ενώ προβλέπεται και η άσκηση κάθε άλλης 
αρμοδιότητας που έχει σήμερα ο Γενικός Επιθεωρητής 
Εργασίας. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων ή εξουσιοδότησης για υπογραφή «με εντολή 
Διοικητή». 

 113 
 

Προβλέπεται η διαδικασία επιλογής του Διοικητή κατά τρόπο 
παρόμοιο με τα προβλεπόμενα για τα μέλη του Συμβουλίου 
Διοίκησης. 

 114 
 

Ορίζονται τα σχετικά με την παύση, παραίτηση και 
αναπλήρωση του Διοικητή κατά τρόπο παρόμοιο με τα 
προβλεπόμενα για τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. 

 115 
 

Προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού και των οργανικών 
θέσων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στη νέα αρχή, η 
διατήρηση σε ισχύ των ενεργών αποσπάσεων, η κατάταξη του 
προσωπικού που υπηρετεί, η πρόβλεψη νέων οργανικών 
θέσεων και ο τρόπος στελέχωσης της Επιθεώρησης Εργασίας, 
που γίνεται με διορισμό μέσω του ΑΣΕΠ, με μετατάξεις, ενώ 
είναι δυνατές και οι αποσπάσεις από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και από άλλα Υπουργεία. 

 116 Προβλέπεται ειδικό μισθολογικό καθεστώς για το προσωπικό 
της Επιθεώρησης Εργασίας και επιπλέον αμοιβή, η οποία 
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συναρτάται από την επίτευξη των στόχων που τίθενται. Το 
μισθολογικό καθεστώς καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και η 
επιπλέον αμοιβή έχει ως προϋπόθεση την επίτευξη 
τουλάχιστον του συνόλου των τεθέντων στόχων της 
Επιθεώρησης Εργασίας. 

 117 Προβλέπονται τα σχετικά με τη χρηματοδότηση, την κατάρτιση 
και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιθεώρησης 
Εργασίας. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της 
Επιθεώρησης Εργασίας εγγράφοναι σε χωριστό φορέα ή 
χωριστούς ειδικούς φορείς στον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως 
διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Διοικητής. Η διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού διέπεται από 
τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. Ωστόσο, προς διασφάλιση 
της ανεξαρτησίας της Επιθεώρησης Εργασίας, προβλέπεται ότι 
το συνολικό ύψος των πιστώσεων που διατίθενται για τη 
λειτουργία τους δεν μπορεί να υπολείπεται του 95% του μέσου 
όρου των πιστώσεων που είχε λάβει η Επιθεώρηση Εργασίας 
κατά τα αμέσως τρία προηγούμενα έτη. Με τον τρόπο αυτό δεν 
μπορεί να επηρεασθεί η ανεξαρτησία της Επιθεώρησης 
Εργασίας μέσω της απειλής για σημαντικά μειωμένη 
χρηματοδότηση. 

 118 Περιέχονται διατάξεις σχετικές με την οικονομική διαχείριση 
της Επιθεώρησης Εργασίας. Δαπάνες της Επιθεώρησης 
Εργασίας μπορούν να εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Ορίζεται η θέση του Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υποθέσεων (ΓΔΟΥ) της Επιθεώρησης Εργασίας. Οι 
στεγαστικές ανάγκες της Επιθεώρησης Εργασίας καλύπτονται 
μέσω της δωρεάν παραχώρησης ή μέσω της μίσθωσης 
ακινήτων. 

 119 Περιέχονται προβλέψεις για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό 
Κανονισμό της Επιθεώρησης Εργασίας, που εκδίδονται με 
αποφάσεις του Διοικητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
Συμβουλίου Διοίκησης. 

 120 Προβλέπονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση του άμεσου και 
αποτρεπτικού χαρακτήρα των κυρώσεων, εφόσον 
διαπιστωθούν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατά την 
επίλυση εργατικών διαφορών ενώπιον της Επιθεώρησης 
Εργασίας και εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής 
πληρωμής στη βάση πορίσματος από την Επιθεώρηση. 
Συγκεκριμένα, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ότι 
οι κυρώσεις του άρθρου 24 ν. 3996/2011 μπορούν να 
επιβληθούν και επ’ευκαιρία επίλυσης εργατικής διαφοράς του 
άρθρου 3Β του ίδιου νόμου, εισάγεται ρητή πρόβλεψη στο 
άρθρο αυτό. Επιπλέον, προβλέπεται ειδική προσαύξηση των 
προστίμων που συνδέονται με μισθολογικές οφειλές, εφόσον 
αυτά επιβληθούν στο πλαίσιο επίλυσης εργατικής διαφοράς 
του άρθρου 3Β, προκειμένου οι εργοδότες να έχουν κίνητρο να 
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επιλύουν τις διαφορές αυτές πριν ακόμα υποβληθεί 
καταγγελία. Τέλος, για τη διευκόλυνση της ταχείας επίλυσης 
των διαφορών που προκύπτουν από αντικειμενικά στοιχεία ως 
προς την απασχόληση και τις σχετικές απαιτήσεις, ιδρύεται 
δυνατότητα να εκδοθεί διαταγή πληρωμής στη βάση του 
πορίσματος της Επιθεώρησης Εργασίας. 

 121 Προστίθενται νέες περιπτώσεις παραβάσεων της εργατικής 
νομοθεσίας σε συγκεκριμένες περιοχές κινδύνου (εκτέλεση 
έργων, διανομή/μεταφορές), οι οποίες είναι αντικειμενικά και 
άμεσα διαπιστώσιμες, όπου η επιβολή κυρώσεων από την 
Επιθεώρηση Εργασίας γίνεται κατά δέσμια αρμοδιότητα του 
οργάνου εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση και 
επικαιροποιείται ο σχετικός κατάλογος με βάση τις στο μεταξύ 
αλλαγές με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Στις περιπτώσεις αυτές 
παραβάσεων δεν χωρεί ακρόαση του εργοδότη, καθώς λόγω 
της φύσης της παράβασης, αυτή είναι αλυσιτελής, αντίθετα δε 
οδηγεί σε καθυστέρηση επιβολής των σχετικών προστίμων. 

 122 Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος, το οποίο θα καθορίζει τις ειδικότερες 
αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, ζητήματα επιλογής και 
αξιολόγησης των προϊσταμένων, την τοποθέτηση και τη θητεία 
τους, καθώς και συγκρούσεις συμφερόντων των οργάνων 
διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας που δεν πρέπει να 
συντρέχουν. 
Περαιτέρω δίνεται ειδική εξουσιοδότηση για να εξοπλιστεί η 
Επιθεώρηση Εργασίας με σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και 
διαδικασίες, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές, όπως 
κατά το σχεδιασμό και προγραμματισμό των ελέγχων και κατά 
την αξιολόγηση καταγγελιών.  
Προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών  Υποθέσεων, που εκδίδεται κάθε έτος μετά από 
γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής, ορίζονται οι 
στόχοι ελέγχων που θα πρέπει να πραγματοποιεί η 
Επιθεώρηση Εργασίας. 
Τέλος, δίνεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση όλων των 
ειδικότερων ζητημάτων κατά τη μετάπτωση από το Σ.Ε.Π.Ε. 
στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη διαδοχή μεταξύ τους. 

 123 Περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις του Μέρους αυτού, 
ήτοι η ρητή πρόβλεψη ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 
Επιθεώρησης Εργασίας οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το 
Σ.Ε.Π.Ε., καθώς και ότι κατά το πρώτο διάστημα μετά την 
έναρξη λειτουργίας της αυτή θα μπορεί να υποστηρίζεται στο 
έργο της από το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.  
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ENOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

          

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 x         

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
x   x x     

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

 x x  x     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

 x  x x      

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων για την τήρηση 
της νομοθεσίας στην αγορά εργασίας μέσω της ανεξαρτησίας της Επιθεώρησης, η οποία αποτελεί εγγύηση 
για την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της και θα βάλει σε νέες βάσεις τη λειτουργία της. 
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19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

 x         

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
x          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

x          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

 x         

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

 x         

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
Το κόστος αναγκαίων προσαρμογών και ενημέρωσης για τη διαχείριση της αλλαγής σταθμίζεται με τα 
οφέλη την αποδοτικότερη διενέργεια ελέγχων και συνολικά την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Επιθεώρησης. 
 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
x          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

x          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

 x         

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

 X         

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 
κινδύνων 

 X         

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
Εντοπίζεται ως βασικός κίνδυνος η αποδυνάμωση του συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασίας με το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις πολιτικές του. Προβλέπονται, όμως, τα απαραίτητα 
θεσμικά αντίβαρα και οι μηχανισμοί συνεργειών, διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
εκτελεί την αποστολή της με αποδοτικότητα.  
 
 
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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ΕNOTHTA E:  Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
      

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Β’  ΜΕΡΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

 

 

 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

  
      
      

Κανονισμός 

 

  
      
      

Οδηγία 
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Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

       
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

  
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

       
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 
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Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

 Άρθρο 121 

Επιτάχυνση επίλυσης 

διαφορών στην 

Επιθεώρηση Εργασίας - 

Τροποποίηση αρ. 3 Β ν. 

3996/2011 (Α΄ 170) 

Στο άρθρο 3 παρ. Β του ν. 

3996/2011 οι υποπαρ. 3, 4, 6, 7 

τροποποιούνται, προστίθεται 

υποπαρ. 8 και η παρ. Β 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Β. Επίλυση Εργατικών 

Διαφορών 

1. Εργατικές Διαφορές είναι κάθε 

είδους διαφωνίες μεταξύ 

εργαζομένου ή εργαζομένων και 

Άρθρο 3 ΝΟΜΟΣ 3996/2011 

Συμφιλιωτική διαδικασία-Επίλυση 

διαφορών 

Α. Συμφιλιωτική διαδικασία 

[…]  

Β. Επίλυση εργατικών διαφορών 

1. Εργατικές Διαφορές είναι κάθε 

είδους διαφωνίες μεταξύ 

εργαζομένου ή εργαζομένων και 

εργοδότη που πηγάζουν από τη σχέση 

εργασίας αναφορικά με την 

εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων 

της εργατικής νομοθεσίας. 

2. Για την επίλυση των εργατικών 

διαφορών ο εργαζόμενος ή 
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εργοδότη που πηγάζουν από τη 

σχέση εργασίας αναφορικά με την 

εφαρμογή και τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

2. Για την επίλυση των εργατικών 

διαφορών ο εργαζόμενος ή 

περισσότεροι εργαζόμενοι που 

επικαλούνται κοινό συμφέρον, ο 

εργοδότης, καθώς και οι οικείες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις 

έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την 

παρέμβαση του Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων. 

3. Η διαδικασία επίλυσης της 

εργατικής διαφοράς διεξάγεται 

από τον Προϊστάμενο του 

αρμόδιου Τμήματος ή από τον 

Επιθεωρητή Εργασιακών 

Σχέσεων, που ορίζεται από τον 

Προϊστάμενο του αρμόδιου 

Τμήματος και εφόσον ο 

Προϊστάμενος του αρμόδιου 

Τμήματος ή ο Προϊστάμενος της 

αρμόδιας Περιφερειακής 

Διεύθυνσης κρίνει ότι η εργατική 

διαφορά χρήζει περαιτέρω 

εξέτασης, αυτή διεξάγεται σε 

δεύτερο βαθμό από τον 

Προϊστάμενο της αρμόδιας 

Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε 

κάθε δε περίπτωση πριν την 

έκδοση του πορίσματος.  

4. Η διαδικασία επίλυσης της 

εργατικής διαφοράς αρχίζει με την 

κατάθεση σχετικής αίτησης από 

τον ενδιαφερόμενο και 

γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο 

μέσο στο άλλο μέρος. Στην  

αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία 

των μερών και τα υποβληθέντα 

αιτήματα που αποτελούν τη βάση 

διεξαγωγής της συζήτησης της 

εργατικής διαφοράς.  

περισσότεροι εργαζόμενοι που 

επικαλούνται κοινό συμφέρον, ο 

εργοδότης, καθώς και οι οικείες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν 

δικαίωμα να ζητήσουν την 

παρέμβαση του Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων. 

3. Η διαδικασία επίλυσης της 

εργατικής διαφοράς διεξάγεται από 

τον Προϊστάμενο του αρμόδιου 

Τμήματος ή από τον Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων, που ορίζεται 

από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου 

Τμήματος και εφόσον ο 

Προϊστάμενος του αρμόδιου 

Τμήματος ή ο Προϊστάμενος της 

αρμοδίας Περιφερειακής Διεύθυνσης 

κρίνει ότι η εργατική διαφορά χρήζει 

περαιτέρω εξέτασης, αυτή διεξάγεται 

σε δεύτερο βαθμό από τον 

Προϊστάμενο της αρμόδιας 

Περιφερειακής Διεύθυνσης. 

4. Η διαδικασία επίλυσης της 

εργατικής διαφοράς αρχίζει με την 

κατάθεση σχετικής αίτησης από τον 

ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται με 

κάθε πρόσφορο μέσο στο άλλο μέρος. 

Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία 

των μερών και τα υποβληθέντα 

αιτήματα που αποτελούν τη βάση 

διεξαγωγής της συζήτησης της 

εργατικής διαφοράς.Όταν η αίτηση 

του εργαζομένου αφορά αξιώσεις, για 

τις οποίες εφαρμόζονται οι 

αποσβεστικές προθεσμίες των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 

του ν. 3198/1955, από την κατάθεση 

της αίτησης και μέχρι τη σύνταξη του 

πρακτικού της παραγράφου 6, στο 

οποίο διατυπώνεται άποψη του 

Επιθεωρητή επί της διαφοράς, 

αναστέλλονται οι ανωτέρω 

αποσβεστικές προθεσμίες. 

5. Κατά τη διαδικασία της εργατικής 

διαφοράς μπορούν να παρίστανται 
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5. Κατά τη διαδικασία της 

εργατικής διαφοράς μπορούν να 

παρίστανται συνολικά μέχρι πέντε 

(5) εκπρόσωποι από κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος πέραν των 

νομικών συμβούλων. Σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται κατ΄ 

επιλογήν του κάθε μέρους 

εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της 

δευτεροβάθμιας ή της 

ομοιοεπαγγελματικής τοιαύτης ή 

του Εργατικού Κέντρου της 

περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ μέρους 

των εργαζομένων, καθώς και 

εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης εκ μέρους του 

εργοδότη ή των εργοδοτών. Κατά 

τη διάρκεια της εργατικής 

διαφοράς μπορεί να παρίσταται 

διερμηνέας νοηματικής γλώσσας 

της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος 

για την υποστήριξη κωφού ή 

βαρήκοου ατόμου, καθώς και 

μεταφραστής για την υποστήριξη 

αλλοδαπού. 

6. Κατά τη συζήτηση της 

εργατικής διαφοράς τα μέρη 

υποχρεούνται να παραστούν 

αυτοπροσώπως είτε με νόμιμο 

εκπρόσωπο είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Μετά 

το πέρας της συζήτησης 

συντάσσεται πρακτικό που 

υπογράφεται από τα παριστάμενα 

μέρη και τον Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος 

υποχρεούται στη διατύπωση 

άποψης επί της διαφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί το 

πρακτικό χορηγείται και σε γραφή 

Braille ή άλλες προσβάσιμες από 

άτομα με αναπηρία μορφές.  

Εάν απουσιάζει ένα από τα μέρη, ο 

Προϊστάμενος του αρμόδιου 

Τμήματος ή Επιθεωρητής 

συνολικά μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι 

από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος πέραν 

των νομικών συμβούλων. Σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται κατ΄ επιλογήν 

του κάθε μέρους εκπρόσωποι της 

πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή 

της ομοιοεπαγγελματικής τοιαύτης ή 

του Εργατικού Κέντρου της περιοχής 

ή της ΓΣΕΕ εκ μέρους των 

εργαζομένων, καθώς και εκπρόσωποι 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ 

μέρους του εργοδότη ή των 

εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια της 

εργατικής διαφοράς μπορεί να 

παρίσταται διερμηνέας νοηματικής 

γλώσσας της Ομοσπονδίας Κωφών 

Ελλάδος για την υποστήριξη κωφού ή 

βαρήκοου ατόμου, καθώς και 

μεταφραστής για την υποστήριξη 

αλλοδαπού. 

6. Κατά τη συζήτηση της εργατικής 

διαφοράς τα μέρη υποχρεούνται να 

παρασταθούν αυτοπροσώπως είτε με 

νόμιμο εκπρόσωπο είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Μετά το 

πέρας της συζήτησης συντάσσεται 

πρακτικό που υπογράφεται από τα 

παριστάμενα μέρη και τον 

Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, ο 

οποίος υποχρεούται στη διατύπωση 

άποψης επί της διαφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί το πρακτικό 

χορηγείται και σε γραφή Braille ή 

άλλες προσβάσιμες από άτομα με 

αναπηρία μορφές. Εάν απουσιάζει 

ένα από τα μέρη, ο Επιθεωρητής 

Εργασιακών Σχέσεων καταγράφει τις 

απόψεις του παρισταμένου μέρους 

και, αν η απουσία είναι 

αδικαιολόγητη, θεσπίζεται μαχητό 

τεκμήριο για την αλήθεια των 

πραγματικών ισχυρισμών αυτού. 

Συγχρόνως, ο Επιθεωρητής 

Εργασιακών Σχέσεων μπορεί να 

επιβάλει στο απόν μέρος τις 

διοικητικές κυρώσεις που 
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Εργασιακών Σχέσεων καταγράφει 

τις απόψεις του παρισταμένου 

μέρους και, αν η απουσία είναι 

αδικαιολόγητη, θεσπίζεται μαχητό 

τεκμήριο για την αλήθεια των 

πραγματικών ισχυρισμών αυτού. 

Συγχρόνως, ο Επιθεωρητής 

Εργασιακών Σχέσεων μπορεί να 

επιβάλει στο απόν μέρος τις 

διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 24 του 

παρόντος νόμου, ύστερα από 

παροχή γραπτών εξηγήσεων.  

Ο Επιθεωρητής Εργασιακών 

Σχέσεων, αφού λάβει υπ’ όψιν του 

τις απόψεις των μερών και ελέγξει 

τα προσκομισθέντα στοιχεία, 

υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα 

επί της διαφοράς εντός μίας (1) 

εβδομάδας από τη συζήτηση. 

Δύναται, επίσης, με το πέρας της 

συζήτησης να τάξει προθεσμία, 

όχι μεγαλύτερη από μία (1) 

εβδομάδα, ώστε να λυθεί η 

διαφορά σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του. Εάν υπάρξει 

συμμόρφωση, τότε συντάσσεται 

νέο πρακτικό και η εργατική 

διαφορα αρχειοθετείται χωρίς να 

επιβάλλεται κάποιο διοικητικό 

πρόστιμο για παραβιάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας. Εάν η 

προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο 

Επιθεωρητής συντάσσει το ως άνω 

πόρισμα εντός της προθεσμίας της 

μίας (1) εβδομάδας.  

Για το πόρισμα αυτό ο 

Επιθεωρητής Εργασιακών 

Σχέσεων δεν φέρει καμία ευθύνη, 

εκτός εάν αποδειχθεί ότι ενήργησε 

με δόλο προκειμένου να 

προκαλέσει ζημία ή να αποφέρει 

αθέμιτο όφελος σε κάποιο από τα 

μέρη.  

προβλέπονται στο άρθρο 24 του 

παρόντος νόμου, ύστερα από παροχή 

γραπτών εξηγήσεων. 

7. Αν οι παραβιάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας συνιστούν ποινικά 

αδικήματα ο Επιθεωρητής 

Εργασιακών Σχέσεων υποβάλλει 

μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα. 
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7. Εάν με το πόρισμα 

διαπιστώνονται παραβιάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας, 

επιβάλλονται από τον Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων οι 

διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 24, χωρίς 

να προηγηθεί περαιτέρω 

πρόσκληση για εξηγήσεις. Για 

κάθε διαπιστούμενη παράβαση 

που αφορά μισθολογική οφειλή 

επιβάλλεται το διπλάσιο του 

προστίμου. 

Αν οι παραβιάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας συνιστούν ποινικά 

αδικήματα, ο Επιθεωρητής 

Εργασιακών Σχέσεων υποβάλλει 

μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά 

στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

8. Όταν πρόκειται για οικονομικές 

απαιτήσεις από την παροχή 

εργασίας ή από την αποζημίωση 

απολύσεως ή την αποζημίωση μη 

ληφθείσας αδείας, εφόσον η 

απασχόληση αυτή προκύπτει από 

την ψηφιακή κάρτα εργασίας και 

οι οφειλές προκύπτουν από τις 

καταθέσεις που έχουν γίνει 

αποκλειστικώς στον τραπεζικό 

λογαριασμό του εργαζομένου, σε 

σχέση με τον εμφαινόμενο στο 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταχωρημένο 

συμφωνηθέντα μισθό ή σε σχέση 

με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες 

αποδοχές κατά περίπτωση, ή 

πάντως όταν οι οφειλές εξάγονται 

από άλλα έγγραφα, τότε το 

πόρισμα αποτελεί έγγραφο κατά 

την έννοια του άρθρου 623 

ΚΠολΔ και μπορεί βάσει αυτού να 

εκδοθεί διαταγή πληρωμής. 

 

Στην περίπτωση αυτή, ο 

Επιθεωρητής Εργασιακών 

Σχέσεων οφείλει να καταγράψει 

επακριβώς τα ποσά για κάθε 
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χρονολογική περίοδο και για τον 

υπολογισμό των ποσών μπορεί να 

ζητήσει βεβαίωση, που 

προσκομίζει ο επισπεύδων ακόμα 

και μετά τη συζήτηση και μέχρι 

την έκδοση του πορίσματος, 

υπογεγραμμένη από λογιστή ή 

δικηγόρο, η οποία ενσωματώνεται 

στο πόρισμα.  

 

 Άρθρο 122 

Ταχεία διαδικασία 

επιβολής προστίμων - 

Τροποποίηση αρ. 24 ν. 

3996/2011 (Α΄ 170) 

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 24 ν. 

3996/2011 (Α΄ 170) τροποποιείται 

το πρώτο εδάφιο, οι υποπερ.γγ΄ 

και ιγιγ΄ καταργούνται, 

προστίθενται υποπερ. ιδιδ΄ - 

ιστιστ΄ και η παρ. 3 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Προκειμένου περί των κάτωθι 

ευθέως αποδεικνυόμενων 

παραβιάσεων της νομοθεσίας, 

επιβάλλεται κατά περίπτωση 

διοικητική κύρωση της παρ. 1 

περίπτωση Α` ή/και της παρ. 3 του 

άρθρου 26, μόλις αυτές 

διαπιστωθούν, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα του Επιθεωρητή 

Εργασίας που διενήργησε τον 

έλεγχο και χωρίς πρόσκληση για 

ακρόαση του εργοδότη: 

α. στις περιπτώσεις της παρ. 3 του 

άρθρου 26 και  

β. στις εξής περιπτώσεις:  

αα. μη ανάρτηση πίνακα 

προσωπικού και προγράμματος 

 

Άρθρο 24 ΝΟΜΟΣ 3996/2011 

Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβίασης της εργατικής 

νομοθεσίας 

1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 

επιβάλλεται ύστερα από 

προηγούμενη πρόσκληση για παροχή 

εξηγήσεων 

Α. Πρόστιμο για καθεμία 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. 

α) Ειδικά, αν παραβιάζεται η 

εργατική νομοθεσία για καταβολή: 

αα) δεδουλευμένων αποδοχών, ββ) 

επιδομάτων εορτών και αδείας, γγ) 

αναδρομικών αποδοχών (ως 

παραβίαση όρων Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής 



Β’  ΜΕΡΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

29 

 

ωρών εργασίας, ββ. μη επίδειξη 

βιβλίου αδειών, γγ. (καταργείται), 

δδ. μη επίδειξη βιβλίου ημερήσιων 

δελτίων απασχολούμενου 

προσωπικού οικοδομικών και 

τεχνικών έργων, εε. μη ανάρτηση 

κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες 

επιχειρήσεις, στστ. μη επίδειξη 

εντύπων όρων ατομικών 

συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού, ζζ. μη επίδειξη 

εκκαθαριστικών σημειωμάτων 

αποδοχών προσωπικού για το 

τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, 

ηη. μη χρήση ή/και μη χορήγηση 

Μέσων Ατομικής Προστασίας 

(ΜΑΠ) σε οικοδομικές εργασίες, 

θθ. μη επίδειξη της απαιτούμενης 

άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων 

Εργου, ιι. μη επίδειξη 

πιστοποιητικού απαλλαγής από 

επικίνδυνα αέρια σε 

ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, 

ιαια. μη επίδειξη πιστοποιητικού 

ελέγχου ανυψωτικών 

μηχανημάτων, ιβιβ. μη επίδειξη 

του βιβλίου δρομολογίων των 

οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων 

και οδηγών τουριστικών 

λεωφορείων, ιγιγ. (καταργείται), 

ιδιδ. μη τήρηση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου “Βιβλίου 

Ημερησιών Δελτίων 

Απασχολούμενου Προσωπικού” 

στην εκτέλεση οικοδομικών και 

τεχνικών έργων, ιειε. μη τήρηση 

στον τόπο εκτέλεσης του έργου 

αντιγράφου του εντύπου της 

Αναγγελίας για κάθε ημέρα 

απασχόλησης του προσωπικού 

που απασχολείται για την 

εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή 

τεχνικού έργου, ιστιστ. μη 

καταχώρηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

του αριθμού κυκλοφορίας του 

μοτοποδηλάτου ή της 

μοτοσυκλέτας που 

χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 

Απόφασης ή Υπουργικής 

Απόφασης), δδ) αποδοχών 

διαθεσιμότητας, εε) προσαυξήσεων 

για εργασία κατά Κυριακές και 

αργίες, στστ) προσαυξήσεων για 

εργασία κατά τη νύκτα, ζζ) 

αποζημίωσης για απασχόληση εκτός 

έδρας, ηη) μισθών - ημερομισθίων 

βάσει Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή 

Υπουργικής Απόφασης ή βάσει 

ατομικής συμφωνίας, θθ) αμοιβής 

εργασίας που παρέχεται κατά την 

έκτη ημέρα της εβδομάδας με 

προσαύξηση σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις κατά παράβαση 

πενθημέρου, ιι) 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 κάποιας εκ των υπό αα΄ 

έως ιι΄ παραβάσεων 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 
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της εργασίας για τη μεταφορά ή 

διανομή προϊόντων και 

αντικειμένων. 

Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζεται κάθε 

θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου, η 

συμπλήρωση των παραβάσεων 

όσο και η εισαγωγή εξαιρέσεων 

από αυτή.» 

 

 

του καταθέτη εργοδότη, β. το όνομα 

του δικαιούχου του λογαριασμού, 

εργαζομένου, γ. την αιτιολογία 

κατάθεσης και δ. την ημερομηνία 

κατάθεσης. Αποσπάσματα πάγιων 

εντολών μέσω ηλεκτρονικής 

τραπεζικής δεν γίνονται δεκτά. 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, το 

οποίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία 

α΄ έως δ΄ του προηγούμενου εδαφίου. 

Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

μπορεί να τροποποιείται το ποσοστό 

της μείωσης και να εντάσσονται 

σταδιακά και άλλες παραβάσεις στην 

παρούσα παράγραφο. 

β) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 

παραβίασης διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας - πλην αυτών της 

υποπερίπτωσης α΄ και της παρ. 3 του 

άρθρου 26 - 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. Με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 

δυνατόν να τροποποιείται το ποσοστό 

της έκπτωσης. 

Β.α. 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 



Β’  ΜΕΡΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

31 

 

βάρος του εργοδότη τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική από- 

φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 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 εκμετάλλευσης 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. Σε 
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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. 

Οι κυρώσεις των περιπτώσεων α΄ έως 

γ΄ επιβάλλονται με αιτιολογημένη 

πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή με 

αιτιολογημένη πράξη του Διευθυντή 

της αρμόδιας Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ, 

ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση 

του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. 

Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση 

του Διευθυντή της αρμόδιας 

Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Επιθεώρησης 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 ή 

εκμετάλλευσης. 

Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 

του άρθρου 23, 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 
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της προσωρινής ή οριστικής διακοπής 

γίνεται από την αρμόδια αστυνομική 

αρχή. 

Ο χρόνος προσωρινής ή οριστικής 

διακοπής λογίζεται ως κανονικός 

χρόνος εργασίας ως προς όλα τα 

δικαιώματα των εργαζομένων. 

  

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 

ΝΟΜΟΣ 4488/2017 με ισχύ την 

13/09/2017 

2.Για την επιβολή των παραπάνω 

διοικητικών κυρώσεων 

συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 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 

υπαιτιότητας, ο αριθμός των 

εργαζομένων, το μέγεθος της 

επιχείρησης, το καθεστώς 

απασχόλησης, ο αριθμός των 

εργαζομένων που θίγονται και η 

υπαγωγή της επιχείρησης σε μία από 

τις κατηγορίες του άρθρου 10 του 

ν. 3850/2010 (Α΄ 84). 

Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, 

εξειδικεύονται τα κριτήρια, 

καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού 

του ύψους του προστίμου και 

προβλέπονται περιπτώσεις στις 

οποίες το ύψος του προστίμου μπορεί 

να αναπροσαρμόζεται 

3. Στο άρθρο 20 του Ν. 3418/2005 

(Α΄287) προστίθεται παράγραφος 4 

ως εξής: 
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«4. Για την επιβολή των παραπάνω 

διοικητικών κυρώσεων 

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 

υπαιτιότητας, ο αριθμός των 

εργαζομένων, το μέγεθος της 

επιχείρησης, ο αριθμός των 

εργαζομένων που θίγονται και η 

υπαγωγή της επιχείρησης σε μια από 

τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ του άρθρου 

10 του Ν.3850/2010 (Α΄ 84).». 

4. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά 

ανά παράβαση της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 3. 

5. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, 

καθορίζεται και ανακαθορίζεται το 

ύψος του προστίμου σε περίπτωση 

παραβίασης της εργατικής 

νομοθεσίας, καθώς και το ύψος του 

προστίμου του εδαφίου γ΄ της παρ. 9 

του άρθρου 3 και προσδιορίζονται 

συγκεκριμένα ποσά ανά παράβαση 

της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 

4. 

6. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά 

τα ανωτέρω κοινοποιείται με 

απόδειξη στον παραβάτη. Κατά της 

πράξης επιβολής προστίμου ασκείται 

προσφυγή ουσίας μέσα σε εξήντα 

ημέρες από την κοινοποίησή της 

ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου. 

Μέσα στην ίδια προθεσμία η 

προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα 
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του προσφεύγοντος και με ποινή 

απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία 

του Σ.ΕΠ.Ε.. Η προθεσμία για την 

άσκηση της προσφυγής και η άσκηση 

αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 

της πράξης επιβολής προστίμου. Η 

αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. 

βεβαιώνει το ποσό του επιβληθέντος 

προστίμου, το οποίο εισπράττεται 

από την αρμόδια Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία ως δημόσιο 

έσοδο. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να 

ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα για 

την εφαρμογή της παραγράφου 

αυτής. 

7. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

τηρούν στο χώρο εργασίας και να 

επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στους 

Επιθεωρητές Εργασίας τα έντυπα 

ατομικών όρων εργασίας του 

προσωπικού ( άρθρα 2 , 3 , 4 του Π.Δ. 

156/1994 , Α΄ 102), το βιβλίο αδειών 

( άρθρο 4 παρ. 3 του α.ν. 539/1945 , 

Α΄ 229), το ειδικό βιβλίο υπερωριών 

(άρθρο 9 του Π.Δ. 27.6-4.7.1932, Α΄ 

212 και άρθρο 13 του Ν. 3846/2010 , 

Α΄ 66) και τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα αποδοχών του 

προσωπικού ( άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 

1082/1980 , Α΄ 250 και 5 του Ν. 

3227/2004, Α΄ 31) για το τελευταίο 

τουλάχιστον τρίμηνο. Το 

πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών 

μηχανημάτων πρέπει να βρίσκεται 

πάνω στο Μηχάνημα Έργου στο 

οποίο διενεργείται ο έλεγχος, όπως 

προβλέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις, και ο χειριστής 

Μηχανήματος Έργου είναι 

υποχρεωμένος να φέρει την άδεια του 

χειριστή. Το πιστοποιητικό 

απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια που 

προβλέπεται από την ισχύουσα 
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νομοθεσία πρέπει να βρίσκεται πάνω 

στο πλοίο στο οποίο εκτελούνται οι 

ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Η 

μη τήρηση των παραπάνω 

υποχρεώσεων από την επιχείρηση 

επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του 

παρόντος άρθρου. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

μπορεί να τροποποιούνται τα όρια 

του προστίμου που προβλέπεται από 

την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1. 

9. Η υπ΄ αριθμ. 2063/Δ1/632/2011 

απόφαση της Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 266), που 

εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 , η υπ΄ 

αριθμ. 25624/975/2010 Κοινή 

Απόφαση των Υφυπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Β΄ 2252), η οποία εκδόθηκε κατ΄ 

εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 

του άρθρου 86 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 

212), όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 14 του Ν. 3846/2010 (Α΄ 66) 

και του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 

, η υπ΄ αριθμ. 15527/639/2010 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 

1359), η οποία εκδόθηκε κατ΄ 

εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του Ν. 

2956/2001 (Α΄ 258), όπως 

αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 

δ΄ του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010 και 

του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 , 

καθώς και οι διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, όπως του Ν. 3850/2010, 

περί επιβολής κυρώσεων από τους 

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία εξακολουθούν να 

ισχύουν μέχρι εκδόσεως των 

υπουργικών αποφάσεων που 

ρυθμίζουν κατά τρόπο διάφορο την 

κατηγοριοποίηση, τη διαδικασία, τα 
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κριτήρια και το ύψος των 

επιβαλλόμενων προστίμων σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο. Μετά την έκδοση 

των υπουργικών αποφάσεων του 

παρόντος άρθρου καταργείται κάθε 

αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει κατά 

τρόπο διαφορετικό την 

κατηγοριοποίηση των προστίμων, τα 

κριτήρια, το ύψος και τη διαδικασία 

επιβολής αυτών. 

10. Οι πράξεις επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων των Επιθεωρητών 

Εργασιακών Σχέσεων διαβιβάζονται 

στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) για τις 

περαιτέρω νόμιμες ενέργειες αυτού. 

11. Η περίπτωση β΄ του δεύτερου 

εδαφίου της παραγράφου 6 του 

άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής 

της δεύτερης κύρωσης, τον 

αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου 

από δημόσιους διαγωνισμούς για 

χρονικό διάστημα από τρεις μήνες 

μέχρι τρία έτη, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της παράβασης, τη 

συνεκτίμηση της οικονομικής 

ωφέλειας που αποκομίζει ο 

εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης 

της κείμενης νομοθεσίας, όταν αυτό 

είναι εφικτό, του βαθμού της 

υπαιτιότητας, του αριθμού των 

εργαζομένων που θίγονται και του 

μεγέθους της επιχείρησης». 

 

 
  

 
  

30. Κατάργηση διατάξεων 
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Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 
Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 
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 Άρθρο 119 Απόφαση Διοικητής 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Οργανισμός και 
Εσωτερικός 
Κανονισμός 

 

 Άρθρο 122 παρ. 
1 
 
 
 

Προεδρικό 
Διάταγμα 

Υπουργός 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

α) οι 
αρμοδιότητες 
των οργάνων 
διοίκησης της 
Επιθεώρησης 
Εργασίας, 
β) ρυθμίσεις 
θεμάτων 
επιλογής και 
αξιολόγησης 
προϊσταμένων 
της 
Επιθεώρησης 
Εργασίας, 
γ) η 
τοποθέτηση, η 
θητεία 
προϊσταμένων 
οργανικών 
μονάδων της 
Επιθεώρησης 
Εργασίας και η 
λήξη αυτής, 
δ) συγκρούσεις 
συμφερόντων 
του Διοικητή 
και των μελών 
του 
Συμβουλίου 
Διοίκησης που 
δεν πρέπει να 
συντρέχουν. 

 

 Άρθρο 122 παρ. 
2 
 
 
 

Απόφαση Διοικητής 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

α) πρότυπα,  
διαδικασίες και 
μεθοδολογίες 
σχεδιασμού και 
διεξαγωγής 
ελέγχων,  
β) διαδικασία 
επίλυσης 
εργατικών 
διαφορών και 
σύνταξης των 
πορισμάτων 
επιθεώρησης 
και ελέγχου, - γ) 
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διαδικασία 
διαχείρισης 
καταγγελιών 
και αναφορών,  
δ) αρχές, 
δικαιώματα και 
υποχρεώσεις 
Επιθεωρητών 

 Άρθρο 122 παρ. 
3 

Απόφαση Υπουργός 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων 
και Υπουργός 
Οικονομικών 

Αποδοχές 
Διοικητή 

 

 Άρθρο 122 παρ. 
4 

Απόφαση Υπουργός 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

Ετήσιοι στόχοι 
ελέγχων 

 

 Άρθρο 122 παρ. 
5 

Απόφαση Υπουργός 
Εργασίας και 
κοινωνικών 
Υποθέσεων 

Ρύθμιση 
ζητημάτων 
διαδοχής 

 

 
 
 
 
 
 

 Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  
 
Το σύνολο των διατάξεων αφορούν τη σύσταση νέας, ανεξάρτητης διοικητικής 
αρχής. 
 
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  
 
Επειδή η ανεξαρτησία του οργάνου που θα ελέγχει την εφαρμογή της εργατικής 
νομοθεσίας είναι απολύτως κρίσιμη για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της 
αποστολής αυτής, όπως αναλυτικότερα εξηγείται στις προτεινόμενες διατάξεις. 
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35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  
 
Μετά την έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 122 . 
 
 
 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ           
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
 
Επιθεώρηση Εργασίας, ανεξάρτητη διοικητική αρχή. 
 
 
 
 
 
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 

 
 
Αρχικώς η Επιθεώρηση Εργασίας θα στεγάζεται στα ακίνητα, στα οποία στεγάζεται 
το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Στη συνέχεια θα στεγάζεται σε ακίνητα του 
Δημοσίου που θα παραχωρούνται κατά χρήση ή σε μισθωμένα ακίνητα. 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
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Θα αξιοποιηθεί αρχικώς το υλικό που διαθέτει το ήδη λειτουργούν Σώμα 
Επιθεωρητών Εργασίας. 
 
 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

  
 
Η  νέα αρχή θα στελεχωθεί αρχικά από προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο Σώμα 
Επιθεωρητών Εργασίας. Οι οργανικές θέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας 
μεταφέρονται στο σύνολό τους στη νέα Αρχή, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για 
μετατάξεις και αποσπάσεις για την κάλυψη των αναγκών. 
 
 
 

 


