
ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Σημαίνει ασφαλιστέες 
αποδοχές για τις οποίες δεν 
έχει υποβληθεί από τον 
εργοδότη η Κατάσταση 
Αποδοχών και Εισφορών  μέσα 
στην προθεσμία για την 
πληρωμή των εισφορών και 
περιλαμβάνει την ψευδή 
δήλωση ασφαλιστέων 
αποδοχών στην εν λόγω 
κατάσταση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σημαίνει ασφαλιστέα 
απασχόληση μισθωτού ή 
αυτοτελώς εργαζόμενου, η 
οποία δεν έχει δηλωθεί στο 
Διευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Κανονισμούς.

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
Διοικητικού Προστίμου 
που επιβάλλεται σε 
εργοδότη που απασχολεί 
μέχρι 10 εργοδοτούμενους 
δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις €10.000 σε κάθε 
περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ €500 
για κάθε μισθωτό αναφορικά 
με το μήνα στον οποίο 
διαπιστώθηκε η παράβαση, 
αυξανόμενο κατά €500 για 
κάθε ημερολογιακό μήνα ή 
μέρος του ημερολογιακού 
μήνα απασχόλησης πριν από 
το μήνα μέσα στον οποίο 
διαπιστώθηκε η παράβαση.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Ο επιθεωρητής, με τη διαπίστωση της παράβασης και πριν 
επιβάλει το Διοικητικό Πρόστιμο, συντάσσει επί τόπου και 
επιδίδει στον εργοδότη, με απόδειξη παραλαβής, Ειδοποίηση 
Διαπίστωσης Παράβασης στην οποία καταγράφεται η 
διαπίστωση της παράβασης και η πρόθεση του επιθεωρητή 
να επιβάλει Διοικητικό Πρόστιμο, παρέχοντας  στον εργοδότη 
δικαίωμα υποβολής παραστάσεων μέσα σε 5 μέρες από την 
ημερομηνία της Ειδοποίησης Διαπίστωσης Παράβασης. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Σε περίπτωση καταβολής του Διοικητικού Προστίμου 
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της 
Πράξης Επιβολής Προστίμου, το πρόστιμο μειώνεται 
κατά 30%, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής 
του, αυξάνεται κατά €50 για κάθε μέρα καθυστέρησης.

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Ο μισθωτός αναφορικά με τον οποίο 
διαπράχθηκε η παράβαση, τεκμαίρεται ότι 
απασχολείτο συνεχώς από τον εργοδότη 
για τους αμέσως προηγούμενους 6 μήνες 
συν το μήνα της παράβασης με αποδοχές 
ίσες με μιάμιση φορά το ποσό των βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει κατά 
την ημέρα της παράβασης, εκτός αν ο 
εργοδότης αποδείξει ότι η περίοδος 
απασχόλησης ήταν βραχύτερη ή το ποσό 
των αποδοχών του χαμηλότερο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Όπου διαπιστώνεται 
ότι η πραγματική 
περίοδος απασχόλησης 
είναι μεγαλύτερη των 6 
μηνών ή το πραγματικό 
ποσό αποδοχών ήταν 
ψηλότερο του 
τεκμαιρόμενου, 
λαμβάνεται υπόψη η 
πραγματική περίοδος 
και το πραγματικό 
ποσό αποδοχών.

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΔΗΛΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Επιβάλλεται  στον αυτοτελώς εργαζόμενο Διοικητικό 
Πρόστιμο €200 αυξανόμενο κατά €200 για κάθε 
ημερολογιακό μήνα ή μέρος του ημερολογιακού μήνα 
απασχόλησης του, πριν από το μήνα μέσα στον οποίο 
διαπιστώθηκε η παράβαση.

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από οποιαδήποτε απόφαση 
που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων του Τροποποιητικού Νόμου, 
μπορεί εντός 15 ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης, να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, η 
οποία απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του ΥΕΠΚΑ ως 
Πρόεδρο και 2 Λειτουργούς του Υπουργείου τους οποίους διορίζει 
ο Υπουργός ως μέλη, προσκομίζοντας τα αναγκαία υποστηρικτικά 
στοιχεία και έγγραφα.

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(α) Η αίτηση για εγγραφή εργοδότη υποβάλλεται το αργότερο μια (1) μέρα 
πριν από την ημέρα που ο αιτητής αναμένεται να καταστεί εργοδότης.

(β) Κάθε μισθωτός , τουλάχιστο 1 μέρα πριν την πρόσληψη του, γνωστοποιεί 
στον εργοδότη του τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό κοινωνικών 
ασφαλίσεων του και αν ο μισθωτός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
ασφαλισμένων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο εργοδότης του 
οφείλει να τον προμηθεύσει με αίτηση εγγραφής την οποία ο μισθωτός 
συμπληρώνει και παραδίδει στον εργοδότη του. Ο εργοδότης υποβάλλει την 
αίτηση εγγραφής του μισθωτού στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων εντός 7 ημερών από την ημέρα πρόσληψης του μισθωτού.

γ)  Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πρόσληψης εργοδοτουμένου μια (1) μέρα 
πριν την έναρξη απασχόλησης. 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

Το Μητρώο Προσλήψεων και το Βιβλίο Αποδοχών τα οποία μπορεί να 
τηρούνται και ηλεκτρονικά, πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο σε 
οποιοδήποτε εύλογο χρόνο από τους επιθεωρητές.

• Κάθε εργοδότης τηρεί Μητρώο Προσλήψεων, στο οποίο καταχωρεί κατά 
σειρά ημερομηνίας πρόσληψης τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μισθωτό:

(α) τον αύξοντα αριθμό πρόσληψης του
(β) το ονοματεπώνυμο του
(γ) τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων του
(δ) την ημερομηνία πρόσληψης του και
(ε) την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του
• Τηρεί επίσης Μητρώο Απολαβών 

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

 

 
 

   

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


