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Ο νέος νόμος Περί Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας, Προνοίας Και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: τι αλλάζει και τι πρέπει να 
γνωρίζετε 

 

 
Σεπτέμβριος 2020 
 
Από 1η Ιανουαρίου 2021 ξεκινά η ισχύς της νέας νομοθεσίας η οποία έχει ως στόχο την αποτελεσματική επιθεώρηση για 
τη σωστή εφαρμογή 30 διαφορετικών νομοθεσιών που αφορούν θέματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου 
Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Προς επίτευξη του στόχου αυτού συστήνεται Υπηρεσία Επιθεωρήσεων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. Η 

εν λόγω Υπηρεσία θα διεξάγει στοχευμένες επιθεωρήσεις και ελέγχους για την εφαρμογή των νομοθεσιών και θα 

εξετάζει παράπονα και καταγγελίες. Επιπρόσθετα, θα παρέχει και πληροφόρηση και συμβουλές προς εργοδότες και 

εργαζόμενους.         

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές τις οποίες επιφέρει ο εν λόγω νόμος είναι ότι, πέραν από τις ποινικές διώξεις οι 

οποίες προβλέπονταν μέχρι σήμερα στην κάθε νομοθεσία ξεχωριστά, η Υπηρεσία θα μπορεί να εκδίδει και διοικητικά 

πρόστιμα εναντίον εργοδοτών σε περίπτωση παραβίασης συγκεκριμένων άρθρων των νομοθεσιών. Παρ ’όλα αυτά δεν 

θα εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο στην περίπτωση που ασκείται ποινική δίωξη για παράβαση των ίδιων άρθρων. 

Εάν λοιπόν διαπιστωθεί παράβαση στο πλαίσιο ελέγχου, θα επιδίδεται στον παραβάτη αιτιολογημένη Ειδοποίηση 

Διαπίστωσης Παράβασης με προθεσμία 15 ημερών να αποδείξει με στοιχεία ότι δεν διέπραξε την παράβαση για την 

οποία κατηγορείται. Εάν αποτύχει, θα του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέσω Πράξης Επιβολής Προστίμου. Υπάρχει 

δυνατότητα ένστασης από τον παραβάτη, εντός 15 ημερών.  

Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι η προθεσμία πληρωμής του προστίμου είναι 30 ημέρες από την έκδοσή του. 

Εάν οι παραβάτες πληρώσουν εντός των 30 ημερών θα έχουν μείωση 30%. Αυτή η μείωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

όταν ο παραβάτης σκέφτεται να υποβάλει ένσταση αφού ο χρόνος δεν παγοποιείται και άρα ενδέχεται, εάν δεν επιτύχει 

η ένσταση, να μην μπορεί να επωφεληθεί της μείωσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής θα υπάρχει αύξηση 50 

ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης εκτός εάν έχει υποβληθεί ένσταση.  

Συγκεκριμένα ο νέος νόμος προνοεί πρόστιμο 500 ευρώ για παραβίαση διατάξεων που περιγράφονται στον Πίνακα Ι του 

νόμου (π.χ. τερματισμό μισθωτής εντός προστατευτικής περιόδου μητρότητας ή κατόπιν αίτησης για γονική άδεια).  

Παράλληλα, ο νόμος προνοεί πρόστιμο 250 ευρώ για παραβίαση προνοιών που αφορούν υποχρεώσεις τήρησης αρχείων, 

την προστασία των μισθών καθώς επίσης και την ενημέρωση των εργαζομένων για τους βασικούς όρους εργασίας τους.  
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Τα ποσά αυτά αφορούν κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο και το διοικητικό πρόστιμο μπορεί να έχει μέγιστο συνολικό 

ποσό 5,000 ευρώ ή 10,000 ευρώ σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης.  

 
Νάντια Τρυφωνίδου 

Associate Partner 
Head of Employment & Pensions 
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