
Άρθρο 1
Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, 
των 12 τοµέων του ΤΑΠΙΤ και των τοµέων 
και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού 

ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ 

1. Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώ-
νει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταµείου Πρόνοιας
Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταµείου Ασφάλισης Υ-
παλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους µισθωτούς που υπάγονται στην α-
σφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δή-
λωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλει σύµφωνα µε την ισχύου-
σα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νοµοθεσία. Την υποχρέωση υποβο-
λής Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούµενοι ήδη ασφα-
λισµένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται και άλλες κατηγο-
ρίες µισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υπο-
βολή Α.Π.Δ..

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, µετά από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ κα-
θορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδο-
σης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταµεία, το
ύψος της αποζηµίωσης - προµήθειας του ΙΚΑ για το σχε-
τικό έργο και ρυθµίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή λε-
πτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου.

Άρθρο 2
Πρόστιµο για τη µη καταγραφή στην Α.Π.Δ. 

εργαζοµένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ»

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α΄291), όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιλη-
φθεί εργαζόµενος ή εργαζόµενοι που απασχολήθηκαν
στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο α-
ναφέρεται η Α.Π.Δ., οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληρο-
φοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3
της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α΄107) επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπη-
ρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο
αρµόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση
(πρόστιµο) ίση µε την επιβαλλόµενη από τους αρµόδιους
Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργα-
σίας για την παράβαση της µη αναγραφής εργαζοµένου
στον πίνακα προσωπικού δυνάµει της υπ’ αριθµ.
27397/122/19.8.2013 (Β΄2062) υπουργικής απόφασης ό-
πως εκάστοτε ισχύει.»

Άρθρο 3
Ενίσχυση µηχανισµού ελέγχου 

Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών 

Το άρθρο 17 του ν. 4075/2012 (Α΄89) αναδιατυπώνεται
ως εξής: 

«Άρθρο 17
Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών

Εντός του εποµένου του µήνα υποβολής των Αναλυτι-
κών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προ-

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΓ΄, 17 Δεκεµβρίου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,  
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 



βλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) που
τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 35 του
ν. 4111/2013 (Α΄18), διενεργείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µη-
χανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και κατα-
βληθεισών εισφορών για κάθε προηγούµενη µισθολογι-
κή περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών α-
σφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως
τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός
του εποµένου του µήνα υποβολής της Α.Π.Δ. µηνός. 
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει

ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές
που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. εκδίδεται η σχετική Πράξη
Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής
Α.Π.Δ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις
εκάστου φορέα ή πράξη βεβαίωσης οφειλής, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 101 του ν. 4172/2013
(Α΄167) κατά περίπτωση.
Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη

της προθεσµίας περάτωσης της ελεγκτικής διαδικασίας
αυτής αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας συνοπτική αναφορά που περι-
λαµβάνει τουλάχιστον το πλήθος και το ύψος των υπο-
βληθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών
και των εκδοθέντων Πράξεων Επιβολής Εισφορών ή
Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής. Η µη εφαρµογή των ανω-
τέρω συνιστά παράβαση καθήκοντος κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 4
Ρύθµιση θεµάτων «διαδοχικής» επικουρικής 
ασφάλισης σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης 

Δηµοσίου και φορείς του άρθρου 2 παρ. 4 
του ν. 2084/1992 και Ταµείων επαγγελµατικής 

ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012

1. Από 1.3.2013 χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί
µεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίου Δικαί-
ου και φορέων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και
Ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης υποχρεωτικής α-
σφάλισης του ν. 4052/2012, [άρθρο 36 παρ. 4 (Α΄41)],
συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δι-
καιώµατος και τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης.

2. Το ποσό της σύνταξης σε κάθε φορέα υπολογίζεται
για όλο το χρόνο καταβολής των εισφορών, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, για το σύνολο του χρόνου που
έχει διανυθεί στον οικείο φορέα και χορηγείται ποσό
που αντιστοιχεί στο χρόνο που διανύθηκε σε κάθε τα-
µείο.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 1.3.2013, η

σύνταξη υπολογίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Κάθε φορέας απονέµει
στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στο
χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλ-
ληλόχρεοι λογαριασµοί.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη των ως άνω
ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης και γνώµη της Ε-
θνικής Αναλογιστικής Αρχής, ρυθµίζεται κάθε θέµα ανα-
γκαίο για τη ρύθµιση του παρόντος.

4. Οι αποφάσεις των αναφερόµενων στην παρ. 4 του
άρθρου 36 του ν. 4052/2012 νοµικών προσώπων σχετικά
µε την υπαγωγή στην ασφάλιση, τις παροχές και τη βε-
βαίωση των εισφορών αποτελούν εκτελεστές διοικητι-
κές πράξεις.

Άρθρο 5
Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς 

και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ

1. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Τα-
µείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των µισθω-
τών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993, υπολογί-
ζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισµένο και σε ποσο-
στό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδο-
χών του εργαζόµενου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και µε την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 (Α΄226). 
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για

τους υπαγόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ-
µατα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισµένο κατά 1,25%
και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχο-
λούµενους σε υπόγειες στοές µεταλλείων – λιγνιτωρυ-
χείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυ-
χεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται
σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1%
τον ασφαλισµένο.

2. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπα-
σχολούµενων ήδη ασφαλισµένων στο Ενιαίο Ταµείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό
6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατα-
βάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας α-
σφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισµένους.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα-
ταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 (Α΄ 42), καθώς και κά-
θε άλλη αντίθετη µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο διά-
ταξη. 

Άρθρο 6
Επέκταση κάλυψης εργοσήµου 

στους απασχολούµενους αποκλειστικά 
και µόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων 

Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερί-
πτωση δδ΄ως εξής:

«δδ) Το απασχολούµενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε.
και λοιπά νοµικά πρόσωπα επαγγελµατικού και ερασιτε-
χνικού αθλητισµού κερδοσκοπικά ή µη, αποκλειστικά και
µόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα
παντός είδους αθλητικών αγώνων, αµειβόµενο µε την ώ-
ρα, την ηµέρα, σε τακτά ή µη χρονικά διαστήµατα.» 

Άρθρο 7
Διατάξεις Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών 

και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

1. Ο πενταετής χρονικός περιορισµός της διάθεσης και
απόσπασης προσωπικού που προβλέπεται από τις διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και
4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄58), παρατείνεται
από την ηµεροµηνία λήξεώς του για τρία (3) ακόµη έτη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του
άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄58). Με απόφαση των δι-
οικήσεων των οργανισµών που διαθέτουν προσωπικό
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ βάσει των ως άνω
διατάξεων, και ύστερα από αίτηµα των εν λόγω Φορέων
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Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να ανακαλείται ή να δια-
τίθεται προσωπικό µε τους ίδιους όρους.

2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ
και προέρχονται από Υπηρεσίες των οποίων το προσωπι-
κό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταµείου, δύναται να α-
νατίθενται καθήκοντα προϊσταµένων οργανικών µονά-
δων του ΤΑΥΤΕΚΩ, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν
επιλεγεί από τις υπηρεσίες προέλευσής τους, προϊστά-
µενοι αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας και ελ-
λείπουν από το Ταµείο τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείµε-
νη νοµοθεσία για την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊ-
σταµένων. 

Άρθρο 8 
Διατάξεις Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας

Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16) οι
λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζοµένων του
Κ.Π.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την εκπροσώπη-
ση των εργαζοµένων του συνιστώµενου Κ.Κ.Π., κατόπιν
εκλογών εκ του συνόλου των εργαζοµένων του Κ.Κ.Π.,
σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία». 

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις 

Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) εξαιρείται από
τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄50) αναφορικά µε τα
στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων της.

2. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος της
αρµόδιας διεύθυνσης της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και χωρίς να
απαιτείται προηγούµενη άδεια από την Αρχή Προστα-
σίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ταµείο
Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) υποχρεούται
να παρέχει στην «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» κάθε διαθέσιµη πληρο-
φορία σχετικά µε τις καταβληθείσες µηνιαίες εισφορές
εκάστου ασφαλισµένου, καθώς και τα µητρώα και στοι-
χεία ασφαλισµένων που έχει στην κατοχή του.

3. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 67 του
ν. 3371/2005 (Α΄178) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών,
Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή
ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο
Υπουργείο Οικονοµικών».

4. ΄Έναρξη ισχύος του άρθρου 22 του ν. 4213/2013
(Α΄261) ορίζεται η ηµεροµηνία ψήφισής του.

Άρθρο 10 
Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδοµάτων

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η Γενική Γραµµα-
τεία Πρόνοιας αποστέλλει σε µηνιαία βάση στην
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορη-
γουµένων από αυτή προνοιακών επιδοµάτων για να κα-
ταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΗΛΙΟΣ» του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας.

2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ύστερα από την κοινοποίηση σε
αυτή του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορη-
γήσεων επιδοµάτων, στη διασταύρωση για τη χορήγηση

ή µη σύνταξης στους λήπτες επιδοµάτων, καθώς και
στην ενηµέρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης σχετικά µε τη δικαιούµενη ιατροφαρµακευ-
τική περίθαλψη. 

Άρθρο 11 
Απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης 

για τη χορήγηση του πιστοποιητικού 
γέννησης του νεογέννητου

Η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αποδίδει σε άµεση σύνδεση και σε
πραγµατικό χρόνο, ταυτόχρονα µε την υποβολή της αί-
τησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης του νε-
ογέννητου, τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Άρθρο 12

1. To αναφερόµενο: α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτω-
σης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), β) στο στοιχείο αα΄
της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), γ) στο
πρώτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της περίπτωσης 2 της υ-
ποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α΄
107), ποσό των 5.000 ευρώ αντικαθίσταται µε το ποσό
των 10.000 ευρώ.

2. Το στοιχείο β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά-
φου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως ι-
σχύει, διαγράφεται.

3. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γγ΄ της περί-
πτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του
ν. 4152/2013 (Α΄107) και το τελευταίο εδάφιο του υπο-
στοιχείου ββ΄ του στοιχείου β΄ της περίπτωσης 2 της υ-
ποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ίδιου νόµου αντικα-
θίστανται ως εξής: 

«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλές
που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φο-
ροδιαφυγή.»

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16) προστίθενται οι λέξεις
«µε τριετή θητεία».

Άρθρο 13

Η αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους ως καθη-
γητών κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011
δεν ισχύει για τους προέδρους, αντιπροέδρους, διοικη-
τές, υποδιοικητές των νοµικών πρόσωπων δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
και υπάγονται στον Τοµέα Πολιτισµού, εφόσον δηλώ-
σουν ότι παραιτούνται από το δικαίωµα λήψεως οποιασ-
δήποτε αµοιβής για την παροχή των υπηρεσιών τους στα
νοµικά αυτά πρόσωπα. 

Άρθρο 14

1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που
εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω ειδικής εφαρ-
µογής του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έχουν πρόσβαση, µε χρήση
των προσωπικών τους κωδικών, οι εργοδότες που υπο-
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βάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, µέσω διαδικτύ-
ου. Ως ηµεροµηνία παραλαβής θεωρείται η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρµογή,
η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και µπορεί να αποτυ-
πωθεί εγγράφως.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζοµένων, καθώς
και η νόµιµη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακή
απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρ-
ξη πραγµατοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίη-
σης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από
τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας

και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλ-
λεύσεις και εργασίες εν γένει και µπορεί να τηρείται µε
τη µορφή ηµερολογίου ή µηχανογραφηµένων σελίδων,
που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκµετάλλευ-
σης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βι-
βλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας

και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας,
να διατηρείται από τον εργοδότη επί µια πενταετία από
τη συµπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελε-
γκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας

και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητα του µισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργα-

σίας,
δ) η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της τροποποίησης

ή της υπέρβασης του νοµίµου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νοµί-

µου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγµατοποιείται η υπερωρια-
κή απασχόληση,
ζ) η ηµεροµηνία χορήγησης αναπληρωµατικής ανά-

παυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζοµένου.

Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα,
ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζο-
µένου ή ότι εργαζόµενος απασχολείται υπερωριακώς
χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση
να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βι-
βλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ε-
πιβάλλονται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου, σε βάρος
του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και
28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργά-

νωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή α-
πασχόληση εργαζοµένου είναι νόµιµες µόνον εφόσον
καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου
εργασίας και υπερωριών.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο

ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστηµα του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κά-
θε µήνα, το σύνολο των νοµίµων, σύµφωνα µε τα παρα-
πάνω, υπερωριών, που πραγµατοποιήθηκαν, ανά εργαζό-
µενο, κατά τον προηγούµενο µήνα. Σε περίπτωση µη τή-
ρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρ-
µόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώ-
σεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ι-
σχύει.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθµίζεται κάθε όρος
και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρού-
σης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντί-

θετη διάταξη παύει να ισχύει.»

Άρθρο 15

Αποφάσεις µεταφοράς προσωπικού µε σύµβαση ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατάταξής τους
σε προσωποπαγείς θέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 44 του
ν. 3979/2011 (Α΄138) και του άρθρου 199 του  ν. 3852/2010
(Α΄ 87), οι οποίες δεν δηµοσιεύθηκαν για οποιονδήποτε
λόγο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύονται
µε αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής απόφασης του περιφερειακού συµβουλίου.
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Άρθρο 16 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.
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