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Σημαντικές Μεταβολές σε Εργατικά-Ασφαλιστικά Ζητήματα 

 

Με το νόμο 4635/2019 ψηφίστηκαν οι παρακάτω βασικές μεταρρυθμίσεις σε εργατικά και ασφαλιστικά 
θέματα: 

 

Καθυστέρηση καταβολής μισθού 

Η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) 
μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, συνιστά μονομερή βλαπτική 
μεταβολή των όρων εργασίας. 

 

Πρόσθετη αμοιβή στη μερική απασχόληση 

Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης στα πλαίσια μερικής απασχόλησης, τότε ο 
εργαζόμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της 
συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. 

 

Απασχολούμενοι με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή με εργόσημο 

Απασχολούμενοι με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε έως δύο εργοδότες και απασχολούμενοι 
με εργόσημο καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για 
τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης. 

 

Αδήλωτη εργασία 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για αδήλωτη εργασία διενεργείται επανέλεγχος εντός 12 
μηνών για τυχόν υποτροπή. 

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία ασκείται προσφυγή ουσίας στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο εντός 60 ημερών που κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο ΣΕΠΕ. 

Το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία των 10.500 ευρώ μειώνεται σε 2.000 ευρώ, αν εντός 10 εργάσιμων 
ημερών ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης 
διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών. Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών 
εφαρμογής της διάταξης. 

Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και 
εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Οι επιχειρήσεις 
και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ θα είναι αρμόδιες για την τήρηση και 
άμεση ενημέρωσή του μητρώου. Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών 
εφαρμογής της διάταξης. 

 

Κυρώσεις μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

Σε εργοδότες που ασφαλίζουν το προσωπικό τους μέσω ΑΠΔ, χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες 
μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, δύναται να επιβληθούν, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, 
και αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ. 

Σε αυτή την περίπτωση οι συναλλαγές του εργοδότη πραγματοποιούνται με ψηφιακό μέσο στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον καταβληθούν οι εισφορές. Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών 
εφαρμογής της διάταξης. 
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Important Changes in Employment and Social Security Issues 

 

Law 4635/2019 introduces the following main changes in employment and social security issues: 

 

Late payment of salary 

The late payment of salary by the employer exceeding two (2) months and regardless of the reason 
of the delay constitutes a unilateral harmful modification of the working conditions. 

 

Additional payment in case of part-time employment 

If additional work is offered in the frame of part-time employment, then the employee is entitled to 
relevant payment increased by 12%, calculated on the agreed salary for each extra working hour. 

 

Provision of independent services or payment with labor ticket (“ergosimo”) 

Persons on independent services agreements with up to two employers and individuals paid with labor 
ticket are obligatorily registered with ERGANI. A Ministerial Decision will be issued in order regulate 
the necessary technical details. 

 

Non-declared employment 

In case of violation regarding non-declared employment, a second audit by the authorities is 
conducted within 12 months for any recurrence. 

A recourse may be filed to the Administrative Court of First Instance against the fine for non-declared 
employment within a 60-days deadline and the Labor Inspection Authority should be notified 
accordingly. 

The fine amounting to 10.500 euro is reduced at 2.000 euro, if the employer within 10 working days 
hires the said employee on a full-time basis for at least 12 months. A ministerial decision will be issued 
in order to regulate the necessary technical details. 

The electronic platform ERGANI will host a registry with a list of the companies having violated the 
laws protecting against non-declared employment. Such companies will be excluded from favorable 
tax and social security provisions. The Labor Inspections Authority and EFKA are jointly competent to 
update the said registry. A ministerial decision will be issued in order to regulate the necessary 
technical details. 

 

Sanctions for non payment of social security contributions 

Employers who file electronically the Detailed Periodic Statements (DPS) for the social security 
coverage of their personnel, without actually paying the current contributions, may be blocked from 
the use of the electronic services of EFKA (submission of DPS) on top of any enforcement measures. 

In such a case, the transactions of the employer will be conducted in a digital form at the local service 
of EFKA and the electronic registration will follow only if the contributions are paid. A ministerial 
decision will be issued in order to regulate the necessary technical details. 
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