
 

 

Αθήνα 4/12/2013 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

ηο ζτέδιο νόμοσ ηοσ Τποσργείοσ Εργαζίας –  

Θέμα: Καηάργηζη ηης 48ωρης προθεζμίας ηων εργοδοηών για αλλαγή 

ηοσ ωραρίοσ εργαζίας 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο «Αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ 

κεραληζκώλ είζπξαμεο ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ, Πξόζηηκα γηα ηελ αλαζθάιηζηε 

θαη αδήισηε εξγαζία θαη Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο». 

Θέκα: Καηάξγεζε ηεο 48σξεο πξνζεζκίαο ησλ εξγνδνηώλ γηα αιιαγή ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο. 

Α) ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ν λ. 4093/2012 ζηελ ππνπαξάγξαθν ΙΑ.13 γηα αιιαγή 

σξαξίνπ εληόο 48 σξώλ εκπνδίδεη ηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο νπζηαζηηθνύ ειέγρνπ 

θαη επηβνιήο θπξώζεσλ  γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ή εξγαζία ζε ξεπό, κε 

απνηέιεζκα ηε ζπλερή θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη ηελ πιαζκαηηθή 

δήισζε εξγαδνκέλσλ κε κεξηθή ή εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε, ελώ εξγάδνληαη κε 

πιήξε. Δπηπιένλ, κε ηελ ηζρύνπζα δηάηαμε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο επηρεηξήζεηο λα 

αζθαιίδνπλ ηεο εξγαδόκελνπο γηα ιηγόηεξν από ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν εξγαζίαο θαη 

λα εκθαλίδνληαη  ζύλλνκεο  ηεο ειέγρνπο γηα αλαζθάιηζηε εξγαζία, ηεο θαίλεηαη 

θαζαξά από ηεο πξνζιήςεηο από 15-09 έσο 31-10 πνπ αθνξνύλ θπξίσο ειαζηηθέο 

κνξθέο απαζρόιεζεο. 

Με ηελ πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε, πνπ δελ επηθέξεη θαλέλα δεκνζηνλνκηθό θόζηνο, 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο επηζεσξεηέο εξγαζίαο λα  ειέγρνπλ ηεο ζνβαξέο 

παξαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξόλν εξγαζίαο θαη λα επηβάιινπλ πξόζηηκα. 

Μόλν έηζη κπνξεί λα εληζρπζεί ε δηεμαγσγή νπζηαζηηθώλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ε εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ  πνπ αλαγθάδνληαη λα εξγαζηνύλ 

πέξαλ ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηεο ή  ζε εκέξεο αλάπαπζεο  ρσξίο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θαη ζπρλά ρσξίο ακνηβή.  ήκεξα,   ε  θαηαπάηεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο  



έρεη γίλεη πιένλ ν θαλόλαο ηεο πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ιόγσ ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ λ 4093/2012. 

Γηα ηνπο ιόγνπο ηεο, πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ13 ηνπ 

Ν.4093/2012  σο εμήο: 

Β) ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ: 

Άξζξν 1 

Η ππνπαξάγξαθνο ΙΑ.13 ηνπ Ν.4093/2012 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Ο εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθνύο πίλαθεο πξνζσπηθνύ σο 

ηεο ηα κεηαβιεζέληα ζηνηρεία: α) γηα ηελ πξόζιεςε λένπ εξγαδνκέλνπ, ην αξγόηεξν 

ηελ ίδηα εκέξα ηεο πξόζιεςεο θαη πάλησο πξηλ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο από ηνλ 

εξγαδόκελν, β) γηα ηελ αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ή ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ρξόλνπ εξγαζίαο ην αξγόηεξν ηελ  ίδηα εκέξα ηεο αιιαγήο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

σξαξίνπ ή ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο  θαη πάλησο πξηλ ηελ αλάιεςε 

ππεξεζίαο από ηεο εξγαδόκελνπο  θαη γ) γηα ηελ αιιαγή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο 

επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη γηα κεηαβνιή ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

εληόο 15εκεξώλ. 

Οη πξνηείλνληεο βνπιεπηέο 

ηξαηνύιεο Γεκήηξεο 

Καξαγηαλλίδεο Υξήζηνο 

Μπάξθαο Κώζηαο 

Μπόιαξε Μαξία 

ηαζάο Γηάλλεο 

Υαξαιακπίδνπ Γέζπνηλα 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο 

Μεηξόπνπινο Αιέμεο 

 


