
Σε ισχύ από εχθές τα νέο πρόστιμο για την αναγραφή 

εργαζομένου στην Α.Π.Δ. καθώς και το νέο βιβλίο 

τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4225/2013 στον οποίο περιέχεται η διάταξη 

για το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας, αλλά και το νέο πρόστιμο 

για την μη καταγραφή στην Α.Π.Δ. εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην 

«ΕΡΓΑΝΗ». 

 

Το άρθρο 2 περιέχει την εν λόγω διάταξη για το πρόστιμο και ισχύει από την 

δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ ήτοι την 7.1.2014 

 

Άρθρο 2 

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 περιληφθεί εργαζόμενος ή 

εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα 

στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ., οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική 

Υπηρεσία 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 

Εργασίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα 

προσωπικού δυνάμει της υπ' αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (Β'2062) 

υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.» 

 

Το άρθρο 14 περιέχει την εν λόγω διάταξη για το νέο βιβλίο και ισχύει από την 

δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ ήτοι την 7.1.2014 

 

Άρθρο 14. 

 

«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 έναρξη 

πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και 

υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. 
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Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει 

για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να 

τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που 

φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη 

και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο 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 

ελεγκτικών 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 εργασίας, 

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του 

νομίμου ωραρίου, 

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

 

στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση, 

ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου 

απαιτείται, 

η) η υπογραφή του εργαζομένου. 

 

Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει 

τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται 

υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να 

έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης 

ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται 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 οργάνωσης του χρόνου 

εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες 

μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου 

εργασίας και υπερωριών. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/347


 

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο 

πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το 

σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που 

πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε 

περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει. 

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της παρούσης. 

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να 

ισχύει.» 
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