
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το 

άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται 

σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερες από το ποσό που διαμορφώνει, 

υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση, το ημερομίσθιο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του 

Ι.Κ.Α. (όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλονται μηνιαίως). 

 

Για Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

 

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ)  - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                        

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 51) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Π.Δ. 88/1999 Προδιαγραφές Χρόνου Εργασίας (Οδηγία 93/104/ΕΚ) 

Άρθρο 3 

 

Ημερήσια ανάπαυση 

Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 

δώδεκα 11 συνεχείς ώρες. 

Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα. 

 

Π.Δ. 88/1999 Προδιαγραφές Χρόνου Εργασίας (Οδηγία 93/104/ΕΚ) 

Άρθρο 8 

 

Διάρκεια της νυχτερινής εργασίας 

 

1. Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να 

υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο 



μιας εβδομάδας. Μπορεί να ορίζεται διαφορετική από την παραπάνω περίοδο 

αναφοράς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο. Εάν η ελαχίστη περίοδος εικοσιτετράωρης εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης που απαιτείται από το άρθρο 5 εμπίπτει σ' αυτή την περίοδο αναφοράς, 

δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου. 

 

2. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους 

κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται 

περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία 

πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία.Η εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή 

σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, εφόσον δεν ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθορίζεται στο επίπεδο της 

επιχείρησης μετά από διαβούλευση μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των 

εργαζομένων (Ν.l264/82) ή των εκπροσώπων τους για θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων [άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 10 του Π.Δ.17/96) και 

σύμφωνα με την γραπτή εκτίμηση κινδύνου [άρθρο 8 (παράγραφος 

 

1) του Π.Δ. 17/96], στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με την νυχτερινή εργασία. 

 

Π.Δ. 88/1999 Προδιαγραφές Χρόνου Εργασίας (Οδηγία 93/104/ΕΚ) 

Άρθρο 9 

 

Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας 

εργασίας. 

 

1. Σε κάθε εργαζόμενο πριν αναλάβει εργασία κατά τη νύχτα, και στη συνέχεια κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις 

προκειμένου να εξετασθεί η καταλληλότητά του για την εργασία αυτή. 

 

2. Εφόσον οι εργαζόμενοι τη νύχτα, μετά από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου ιατρικές εξετάσεις αποδειχθεί ότι έχουν 

προβλήματα υγείας που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, μετατίθενται σε θέση 

ημερήσιας εργασίας για την οποία είναι κατάλληλοι. 

 

3. Οι ιατρικές εξετάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διέπονται από το 

ιατρικό απόρρητο και δεν επιβαρύνουν τους εργαζόμενους. Στις περιπτώσεις των 



επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν υπηρεσίες γιατρού 

εργασίας, οι εξετάσεις αυτές γίνονται από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης ή από 

τις Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης με τις οποίες συμβάλλονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

Π.Δ. 88/1999 Προδιαγραφές Χρόνου Εργασίας (Οδηγία 93/104/ΕΚ) 

Άρθρο 10 

 

Εγγυήσεις για νυχτερινή εργασία 

 

Για την προστασία των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων όπως οι έγκυες γυναίκες, οι 

νέοι κλπ, και όσον αφορά την νυχτερινή τους απασχόληση 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Για τις κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες απαιτείται κατά την εργασία τους η 

λήψη ιδιαίτερων επί πλέον των γενικών μέτρων, πρέπει 

στην γραπτή εκτίμηση κινδύνου που έχει υποχρέωση να διαθέτει ο εργοδότης, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96, να 

λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη νυχτερινή 

εργασία.Π.Δ. 88/1999 Προδιαγραφές Χρόνου Εργασίας (Οδηγία 93/104/ΕΚ) 

 

Άρθρο 11 

Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα 

 

Ο εργοδότης που χρησιμοποιεί εργαζόμενους την νύχτα, ενημερώνει τις αρμόδιες 

επιθεωρήσεις εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις.Π.Δ. 88/1999 Προδιαγραφές 

Χρόνου Εργασίας (Οδηγία 93/104/ΕΚ) 

 

Άρθρο 12 

Προστασία της ασφάλειας και της υγείας 

 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τη νύχτα 

και των εργαζομένων σε βάρδιες ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, ανάλογα και 

με τη φύση της εργασίας αυτής. 



 

2. Οι υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας που προβλέπονται 

από το άρθρο 4 (παράγραφος 1) του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και 

Ασφάλεια των Εργαζομένων" (177/Α) και το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96 καθώς και τα 

μέτρα προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρδιες, πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερόμενα στους άλλους 

εργαζόμενους και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. 

 

Π.Δ. 88/1999 Προδιαγραφές Χρόνου Εργασίας (Οδηγία 93/104/ΕΚ) 

Άρθρο 13 

 

Ρυθμός εργασίας 

 

Ο εργοδότης που προτίθεται να οργανώσει την εργασία με ένα ορισμένο ρυθμό 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον 

άνθρωπο, ιδίως προκειμένου να περιοριστεί η μονότονη και η ρυθμική εργασία, σε 

συνάρτηση με το είδος της δραστηριότητας και τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τα διαλείμματα του χρόνου εργασίας. 

 

N.Δ. 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών 

Άρθρο 3 παρ. 

 

ΙΙ. Εν περιπτώσει μη πραγματοποιήσεως ή διακοπής υπερωριακής απασχολήσεως, 

περί της οποίας απεδόθη κατά την παρ. Ι του παρόντος*, έγγραφος αναγγελία εις την 

αρμόδια Αρχήν, υποχρεούται ο εργοδότης να αναγγείλει τούτο ανυπερθέτως εντός 

24ώρου εις την αυτήν Αρχήν, άλλως θεωρείται πραγματοποιηθείσα η υπερωριακή 

απασχόληση. 

 

 * βλ. λήμμα: "Υπερωριακής εργασίας αναγγελία". 

 

 

 



N.Δ. 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών 

Άρθρο 3 

 

1. Το άρθρον 9 παρ. 1 - 3 του Π. Δ/τος της 27.6/4.7.32 "περί κωδικοποιήσεως και 

συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων" αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  

 

1. Υπερωριακή απασχόλησης του προσωπικού συμφώνως προς τας διατάξεις του 

παρόντος (για βιομηχανικές επιτρέπεται: 

 

α) Μετά προηγούμενην επίδοση εις την αρμόδιαν Επιθεώρησιν Εργασίας, ή, όπου 

δεν υφίσταται τοιαύτη, εις την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν, εγγράφου αναγγελίας 

περί της υπερωριακής απασχολήσεως, αντίγραφον της οποίας, τεθωρημένον παρά 

της Επιθεωρήσεως Εργασίας, δέον να αναρτάται εις εμφανές μέρος του τόπου της 

εργασίας. Κατ' εξαίρεσιν εις τας υπό στοιχείον α, β, και γ περιπτώσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δύναται να επιδίδεται η αναγγελία, το 

βραδυτερον, εντός της επομένης ημέρας από της ενάρξεως της υπερωριακής 

απασχολήσεως.  β) Υπό τον όρον ότι τηρείται υπό του οικείου εργοδότου ειδικόν 

βιβλίον υπερωριών υπό τύπον ημερολογίου, θεωρούμενον υπό της αρμοδίας 

Επιθεωρήσεως Εργασίας, προ πάσης χρησιμοποιήσεώς του.  Εις την επιδιδόμενην 

αναγγελίαν περί της υπερωριακής απασχολήσεως, ως και εις το τηρούμενον υπό του 

εργοδότου, κατά τα άνω, ειδικόν βιβλίον υπερωριών, αναγράφονται εις ειδικάς 

ταυτοσήμους στήλας, 

 

αα) η αιτία, δι' ην η υπερωριακή απασχόλησις, 

 

ββ) αι τροποποιήσεις τας οποίας επέφερε ο εργοδότης, προσωρινώς, εις τας 

συνήθεις ώρας εργασίας, 

 

γγ) το ονοματεπώνυμων και η ειδικότης των μισθωτών ή ο αριθμός των 

απασχοληθησομένων μισθωτών κατ' ειδικότητα και τμήμα, 

 

δδ) η ημερομηνία πραγματοποιήσεως της υπερβάσεως, 

 

εε) η ώρα ενάρξεως και λήξεως της υπερβάσεως και 



 

στ) εν περιπτώσει αναπληρώσεως απολεσθεισών ωρών, υπεύθυνος δήλωσις περί 

των απολεσθεισών ωρών και περί του τρόπου αναπληρώσεώς των. Εις το ειδικόν 

βιβλίον υπερωριών απαιτείται και υπογραφή του μισθωτού εις ειδικήν στήλην, εφ' 

όσον ούτος δεν υπογράφη εις εξοφλητικήν μισθολογικήν κατάστασιν.  Το ειδικόν 

βιβλίον υπερωριών τίθεται , οσάκις ζητείται, εις την διάθεσιν των οργάνων της 

Επιθεωρήσεως Εργασίας και των οργάνων των φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 

αντίγραφον δε τούτου υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Επιθεώρησιν Εργασίας κατά 

τους μήνας Μάιον και Οκτώβριον εκάστου έτους. Η αρμοδία αρχή υποχρεούται να 

χορηγή αντίγραφον της επιδοθείσης αναγγελίας περί υπερωριακής απασχολήσεως, 

εις τον έχοντα έννομον συμφέρον μισθωτόν.  

 

2. Προκειμένου περί εργοδότου χρησιμοποιούντος μηχανογραφικόν σύστημα, δεν 

απαιτείται η υπογραφή του μισθωτού εις το ειδικόν βιβλίον υπερωριών, εφ' όσον 

υπογράφη ούτος εις εξοφλητικήν μισθολογικήν κατάστασιν, εις ειδικήν στήλην της 

οποίας αναγράφονται αι πραγματοποιηθείσαι ώραι υπερωριακής εργασίας ως και η 

αντιστοιχούσα εις ταύτας πρόσθετος αμοιβή.   

 

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί ανειδικευτων εργατών, η υπερωριακή απασχόλησις 

πέραν των 120 ωρών ετησίως, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγουμενης αδείας της 

Επιθεωρήσεως Εργασίας, παρεχομένης εφ' όσον κατά την αντίστοιχον περίοδον δεν 

υπάρχουν διαθέσιμοι άνεργοι εις το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας".  

 

ΙΙ. Εν περιπτώσει μη πραγματοποιήσεως ή διακοπής υπερωριακής απασχολήσεως, 

περί της οποίας επεδόθη κατά την παρ. Ι του παρόντος, έγγραφος αναγγελία εις την 

αρμοδίαν Αρχήν υποχρεούται ο εργοδότης να αναγγείλη τουτο ανυπερθέτως εντός 

24ώρου εις την αυτήν Αρχήν, άλλως θεωρείται πραγματοποιηθείσα η υπερωριακή 

απασχόλησης.  ΙΙΙ. Τα άρθρα 5, 10, 11, 12 και 17 του Π. Δ/τος της 27.6/4.7.32 "περί 

κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων" 

καταργείται. 

 

Ν. 1892/1990 Επενδύσεις ΒΛ.N.2601/98-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΦΟΡΟΙ ΚΛΠ 

Αρθρο 40 

 

Πρόσθετες ομάδες εργασίας 

 

1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που δεν είναι από τη φύση τους  συνεχούς 

λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή  κατά τμήματα, με 



σύστημα λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων  εργασίας, εφ' όσον 

συγκατατίθεται ο εργαζόμενος που μετέχει σ' αυτές. 

 

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν επίσης να  

λειτουργήσουν συνεχώς, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα, εφ' όσον για τη  

λειτουργία τους, κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή και  Δευτέρα, 

προσλάβουν ιδιαίτερο επί πλέον προσωπικό για να απασχολείται  κατ' εναλλαγή σε 

δύο ομάδες επί δώδεκα ώρες την ημέρα. 

 

3. Η συνολική αμοιβή που οφείλεται για εργασία είκοσι τεσσάρων (24)  ωρών, 

συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προβλέπεται για υπερωριακή  εργασία ή 

εργασία κατά Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες, είναι ίση  με την αμοιβή που 

αντιστοιχεί σε απασχόληση σαράντα (40) ωρών, εκτός  εάν εφαρμόζεται βραχύτερο 

ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας. 

 

4. Σ' αυτές τις ομάδες εργασίας πρόσωπα που έχουν ενεργό ασφαλιστικό  δεσμό με 

ταμείο κύριας ασφάλισης δεν μπορούν ν' απασχοληθούν για  περισσότερες ώρες 

από όσες υπολείπονται για να συμπληρωθούν για τη  συγκεκριμένη εβδομάδα 48 

συνολικά ώρες εργασίας. 

 

5. Κάθε παράβαση της προηγούμενης παραγράφου διώκεται και τιμωρείται  κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 18 του π. δ/τος της 27.6/4.7.32 "περί  κωδικοποιήσεως και 

συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων",  όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 7 του ν. δ/τος 515/1970. 

 

6α. Κάθε εργαζόμενος, που απασχολείται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3  του 

παρόντος, επί 24 ώρες, ασφαλίζεται για έξι (6) ημέρες εργασίας. 

 

β. Τυχόν χωρήσασα ασφάλιση των εργαζομένων αυτών, προ της ισχύος  του 

παρόντος, για περισσότερες του πραγματικού ημέρες απασχολήσεως  παραμένει 

ισχυρή. 

 

7. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος  μπορούν να 

λειτουργούν στο σύνολό τους ή κατά τμήματα 6 ημέρες την  εβδομάδα. Οφείλουν 

όμως να χορηγούν τις ημέρες της καθ' εβδομάδα  αναπαύσεως μία φορά 

τουλάχιστον  συνεχόμενη με Κυριακή ανά περίοδο  τριών εβδομάδων. 



Δεν επιτρέπεται η απασχόληση μισθωτού κατά τα ανωτέρω χωρίς τη  συγκατάθεσή 

του. 

 

8. Στο άρθρο 2 ν. 1876/1990 προστίθεται στοιχείο 10, που έχει ως  εξής: 

"10. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ζητήματα  σχετικά με την 

επαναρρύθμιση ή συμπλήρωση των διατάξεων των παραγράφων  1-6 του άρθρου 

38 για τη μερική απασχόληση καθώς και των παραγράφων 1,  2, 3 και 7 του άρθρου 

40 για τις πρόσθετες ομάδες εργασίας του νόμου  "για τον εκσυγχρονισμό και την 

ανάπτυξη". 

 

Π.Δ. 27-6/4-7-1932 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ.26 Τροποποίηση του 

Π.Δ.86/2001 (ΦΕΚ 73 Α') "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου 

Άρθρο 13 

 

1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια 

φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 

καταθέτει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. -Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος,τον τόπο 

λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών.  Α. Το 

ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικαγενειακή 

κατάσταση (τέκνα).  Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν 

προϋπηρεσία στην ειδικότητα.  Γ. Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον 

αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων 

ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως 

αλλοδαπού).  Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, 

καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.  Ε. Τη διάρκεια εργασίας 

(ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας),το διάλειμμα και τις διακοπές 

εργασίας.  ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές. 

 2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών, 

καθώς και των λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του 

εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού 

προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Προϊστάμενο Προσωπικού ή 

Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συμπράττει στη σύνταξή 

του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν 

όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α`). Τυχόν 

παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται από τον 

εργοδότη με δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α`). 

 3. Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα 

προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου. 



 4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται 

από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του 

τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο 

κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του 

Σ.ΕΠ.Ε. Στο αρχείο των κατατεθειμένων πινάκων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχει 

άμεση πρόσβαση η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση.  

 5. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων εργαζομένων, ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταθέσει 

συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά 

περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής. Σε 

περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου 

εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει με 

οποιονδήποτε τρόπο συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τις 

μεταβολές αυτές το αργότερο έως και δύο (2) ημέρες από την 

ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.  

 6. Εφόσον η, πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης 

εξασφαλίζεται διά διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της μιας ομάδων (βάρδιες) ή 

σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με 

εναλλασσόμενες ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο 

φορές κατ` έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο)**.  

 7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση 

μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται 

εξαντλητικά. 

* Το άρθρ. 13 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 4 Ν.Δ. 515/70,όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2874/2000 (Α 286/29-12-2000) 


