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Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας 
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 Πώς ορίζεται: 

• Ο εργαζόμενος υπόκειται κατά την παροχή της εργασίας του στον έλεγχο του 

εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες του σχετικά με τον 

τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας του, καθώς και να δέχεται 

την εποπτεία του προς διαπίστωση του γεγονότος ότι συμμορφώνεται με τις 

οδηγίες αυτές 

 Κατηγορίες: 

• Αορίστου ή Ορισμένου  Χρόνου 

• Πλήρη ή Μερική 

 Πώς «δηλώνεται»: 

• Ανάρτηση Πρόσληψης σε «ΕΡΓΑΝΗ»  (Έντυπο Ε3) 

 Πρέπει να «συνοδεύεται» από: 

• Σύμβαση σύμφωνα με το ΠΔ 156/1994 

• Στην περίπτωση της Μερικής Απασχόλησης, αναρτάται και η Ειδική Σύμβαση 

Εργασίας υποχρεωτικά  (Εντός 8 ημερών) 



Τι είναι η αδήλωτη εργασία; 
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 Παροχή εργασίας χωρίς «δήλωση»: 

• Χωρίς ανάρτηση του εντύπου της «Πρόσληψης»  (Έντυπο Ε3) στην περίπτωση 

Αορίστου σχέσης εξαρτημένης εργασίας   

• Εργασία μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου 

 Διάκριση «Αδήλωτη Εργασία» από τη «Μη Εμπρόθεσμη Δήλωση Μεταβολής 

Ωραρίου»: 

• Εργασία μετά τη λήξη ωραρίου σε περίπτωση  σύμβασης  «Πλήρης και 

Αορίστου» 

o Υπερωρία  

o Υπερεργασία   

• Εργασία πέραν του δηλωθέντος ωραρίου σε περίπτωση «Μερικής 

Απασχόλησης»  

 Η αδήλωτη εργασία εντοπίζεται με επιτόπιους ελέγχους από: 

• Τον ΕΦΚΑ 

• Τον ΣΕΠΕ 



 10.500€ για κάθε 

εργαζόμενο 

 Υποτροπή εντός 3 ετών: 

 100% προσαύξηση τη 

πρώτη 

 200% σε κάθε 

μεταγενέστερη 

 

Πρόστιμα Αδήλωτης Εργασίας 

 Επιβολή ασφαλιστικών 

εισφορών 3 μηνών, εκτός αν 

εργαζόμενος και εργοδότης 

αποδείξουν το αντίθετο 

 Επίδοση προστίμων εντός 7 

εργάσιμων ημερών  
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 Προσφυγή έναντι των προστίμων εντός 60 ημερών από την 

επίδοση στο Διοικητικό Δικαστήριο  

 

 



Ρύθμιση Προστίμων Αδήλωτης Εργασίας 
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Πρόσληψη εντός 10 

ημερών: 

 7.000 € για 3 μήνες 

πρόσληψη 

 5.000 € για 6 μήνες 

πρόσληψη 

 3.000 € για 1 έτος 

πρόσληψη 

 

Όλα τα παραπάνω χωρίς 

μείωση προσωπικού: 

Μείωση αριθμού 

Αλλαγή μορφής 

εργασίας  

Διαθεσιμότητα 

 

 

Εξαιρέσεις στη μείωση 

προσωπικού: 

 Συνταξιοδότηση εργαζομένου 

 Λήψη σύμβασης ορισμένου 

χρόνου 

 Απόλυση λόγω αξιόποινης 

πράξης  

 Μη ανανέωση άδειας 

αλλοδαπού 

 

 

 Αναστολή του υπολοίπου του προστίμου  



Παράμετροι επιβολής Προστίμων για 

άλλες Παραβάσεις  
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Σοβαρότητα Παράβασης 

Πολύ Χαμηλή 

Χαμηλή 

Σημαντική 

Υψηλή 

Πολύ Υψηλή 

Βαθμός Αυστηρότητας 

Επιεικής 

Μέτριος 

Αυστηρός 

Αριθμός Εργαζομένων   

Υποτροπή 

Ναι 

Όχι 

Κατά Επανάληψη 

Βαθμός Συνεργασίας 

Ικανοποιητικός 

Μέτριος 

Χαμηλός 

Θιγόμενα Άτομα 

1 

2 

3+ 

Ποσά  Προστίμων: Ελάχιστο 300€, Μέγιστο 50.000€ 



Ειδικές ή Εναλλακτικές 

Μορφές Εργασίας 

 Μερική και Εκ Περιτροπής  

Απασχόληση  

 Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας 

 Τοπικά Σύμφωνα Απασχολήσεως 

& Επιχειρησιακές Συμβάσεις 

Εργασίας 

 Τηλεργασία 

 Εταιρείες Προσωρινής 

Απασχόλησης (ΕΠΑ) 

 Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών ή 

Έργου 
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Μερική και Εκ Περιτροπής Απασχόληση 
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Μερική Απασχόληση: 

 H απασχόληση μικρότερης διάρκειας από τον αντίστοιχο κανονικό χρόνο της πλήρους απασχόλησης  

Εκ Περιτροπής Εργασία: 

 Είναι η απασχόληση του εργαζόμενου με πλήρες μεν ωράριο, αλλά λιγότερες από τις ισχύουσες στην 

επιχείρηση ημέρες εργασίας για την εβδομάδα, το  δεκαπενθήμερο ή τον μήνα 

Η διαφορά της Εκ Περιτροπής Εργασίας σε σχέση με τη Μερική Απασχόληση είναι ότι στην τελευταία 

περίπτωση ο μισθωτός απασχολείται μεν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, του μήνα ή του έτους αλλά 

με μειωμένο ωράριο (έναντι του νόμιμου ή του συμβατικού χρόνου) 

 

Λοιπά: 

 Προϋπόθεση  Περιορισμός δραστηριοτήτων της επιχείρησης  

 Επιβάλλεται από την διοίκηση της επιχείρησης  

 Η  διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος 

 Η διοίκηση υποχρεούται: 

• Να συζητήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, 

• Να ενημερώσει τους απασχολούμενους, κατ ελάχιστο με ανακοίνωση που αναρτάται σε εμφανές 

σημείο 



Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας 
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2η Μέθοδος: 

Μέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) 

ώρες εργασίας, από τον συνολικό 

χρόνο απασχόλησης εντός ενός (1) 

ημερολογιακού έτους, κατανέμονται με 

αυξημένο αριθμό ωρών σε ορισμένες 

χρονικές περιόδους που δεν μπορούν 

να υπερβαίνουν τις τριάντα δύο (32) 

εβδομάδες ετησίως, και με 

αντιστοίχως μειωμένο αριθμό ωρών 

κατά το λοιπό διάστημα του 

ημερολογιακού έτους 

Διευθέτηση χρόνου εργασίας 

Σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι 

εργάζονται για ένα χρονικό 

διάστημα περισσότερο των 40 

ωρών εβδομαδιαίως και στη 

συνέχεια ένα άλλο χρονικό 

διάστημα λιγότερο των 40 ωρών 

εβδομαδιαίως με αποτέλεσμα ο 

Μ.Ο.να ανέρχεται εβδομαδιαίως σε 

40 ώρες 

1η Μέθοδος: 

Απασχόληση  δύο (2) ώρες την 

ημέρα επιπλέον των οκτώ (8) 

ωρών και αφαιρούνται από τις 

ώρες εργασίας μιας άλλης 

χρονικής περιόδου. 

Το χρονικό διάστημα των 

περιόδων αυξημένης και 

μειωμένης απασχόλησης δεν 

υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6) 

μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών (περίοδος αναφοράς) Λοιπά: 

 Ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί. 

 Απαιτείται να λάβει χώρα γραπτή συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων που μπορεί να είναι και 

Ένωση Προσώπων. Στην  Ένωση προσώπων πρέπει να συμμετέχει το 25%  των εργαζομένων αν είναι άνω 

των 20 ατόμων και μόνο το 15% αν είναι κάτω των 20 ατόμων 



Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης & 

Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας  
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Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις: 

Ονομάζονται οι συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας που υπογράφονται μεταξύ 

σωματείων εργαζομένων και 

επιχειρήσεων με οικονομικούς όρους 

χαμηλότερους των κλαδικών συμβάσεων 

αλλά ποτέ χαμηλότερες των εθνικών 

γενικών συλλογικών συμβάσεων 

Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης: 

Ονομάζονται οι συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας ή ατομικές συμβάσεις εργασίας 

σε ευπαθείς περιοχές της χώρας με 

οικονομικούς όρους χαμηλότερους των 

κλαδικών συμβάσεων αλλά ποτέ 

χαμηλότερες των εθνικών γενικών 

συλλογικών συμβάσεων 

Προϋποθέτουν την αποδοχή από το 

κράτος 

Στη Θεσσαλονίκη δεν υφίστανται 



Τηλεργασία  
Τηλεργασία ή εργασία από απόσταση είναι η μορφή εργασίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να εργάζονται από οπουδήποτε και οποιαδήποτε μέρα και ώρα. Δεν είναι απαραίτητη η 

φυσική παρουσία του εργαζομένου στον χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του.  

Πρώτη νομοθέτηση Ν. 2639/98 

Τελευταία τροποποίηση Άρθρο 5 Ν. 3846/2010 

Προσοχή:  

Η σύμβαση εργασίας σε όλες τις περιπτώσεις (ακόμη και την Πλήρη & Αορίστου) πρέπει να είναι 

γραπτή και εντός 8 ημερών να ενημερώνεται ο εργαζόμενος για την ιεραρχία, τους προϊσταμένους, τα 

καθήκοντά του και τον τρόπο μέτρησης της εργασίας.  

Εντός 2 μηνών ο εργοδότης  πληροφορεί γραπτώς τον τηλεργαζόμενο για το πρόσωπο και για τα 

στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων του προσωπικού στην επιχείρηση. 

Υφίσταται και η «τηλε – ετοιμότητα»  που ορίζεται ως ο χρόνος: 

Που έχει υποχρέωση ο εργαζόμενος να παράσχει τις εργασίες στον εργοδότη του  

καθώς και  

Ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του εργοδότη 11 



Τηλεργασία ΙΙ 

Αρνητικά: 

 Απώλεια της θετικής αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους και της ανταλλαγής 

χρήσιμων πληροφοριών 

 Δυσκολία στην προσωπική αξιολόγηση και εξέλιξη 

 Απώλεια προνομίων και εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με τους 

απασχολούμενους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

 Απώλεια τεχνικής υποστήριξης λόγω απομακρυσμένης εργασίας 

 

Φορολογικό Εμπόδιο: Μη αναγνώριση δαπανών εξοπλισμού και λειτουργίας 

τηλεπικοινωνιών παρότι προβλέπεται στην εργατική νομοθεσία  
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Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) 
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Κοινώς: Εταιρείες «ενοικίασης» προσωπικού 

 Η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες είναι ο «Έμμεσος Εργοδότης» 

 Το ανώτατο όριο προσωρινής απασχόλησης εργαζομένου είναι οι 36 μήνες. Μετά 

καθίσταται η σύμβαση Αορίστου Χρόνου 

 Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης πρέπει να μεσολαβήσουν 23 ημέρες 

 

Ευθύνη για Εργατικές & Ασφαλιστικές Οφειλές  

Ν. 4554/2018 άρθρο 9. «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει, στο πλαίσιο 

της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου 

(αναθέτων) σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολόκληρον και 

αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή 

των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν 

οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.» 



Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών ή Έργου 

Τεκμηρίωση  

Άρθρο 1 Ν. 2639/98 (Τροποποίηση Ν. 3846/10) 

Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή 

υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις 

περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ 

οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή 

κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες. 

Το τεκμήριο αυτό δεν ισχύει αν ο απασχολούμενος προσφέρει την 

εργασία του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη. 
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Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών ή Έργου ΙΙ 

Αποδεικτικά Στοιχεία: 

Νομική και Προσωπική Εξάρτηση στην εργασία από τον εργοδότη 

Ο εργοδότης ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης της 

εργασίας 

Ύπαρξη γραπτής σύμβασης  συνεργασίας  

Ταυτόχρονη απασχόληση σε περισσότερους του ενός εργοδότες 

 
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις σε περίπτωση ύπαρξης μόνο 2 

εργοδοτών: 

 Τον ΕΦΚΑ επιβαρύνονται: Κατά 1/3 ο συνεργαζόμενος και κατά 2/3  ο  

εργοδότης 

• Υποχρεωτική ανάρτησης της σύμβασης συνεργασίας 

• Απόδοση του ΕΦΚΑ με ΑΔΠ   
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Περίπτωση πληρωμής με Τίτλο Κτήσης 
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 Μετά τη 1/1/2019 ταυτίζεται με τη διαδικασία ύπαρξης σύμβασης μη 

εξαρτημένης εργασίας και ταυτόχρονα περιορισμός των εργοδοτών έως 2 

 Φορολογικά    

Παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος 20% και Χαρτόσημο 3,6% 

 Ασφαλιστικά  

Τον ΕΦΚΑ επιβαρύνονται: Κατά  1/3 ο συνεργαζόμενος και κατά 2/3  ο  

εργοδότης 

• Υποχρεωτική ανάρτησης της σύμβασης συνεργασίας 

• Απόδοση του ΕΦΚΑ με ΑΔΠ 



Ειδική Έναρξη Επιτηδευματία 
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 Έναρξη άσκησης εμπορικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. με κύκλο 

εργασιών ετησίως έως  10.000€: 

 Χωρίς υποχρέωση Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων (Παράγραφος 2 

Άρθρο 39 Ν. 4308/14) 

 Προσοχή: Προϋποθέτει ότι η δραστηριότητα ασκείται  «ευκαιριακά και 

ως παρεπόμενη απασχόληση» 

 Χωρίς υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (Άρθρο 39 

Ν.2859/200 Κώδικας Φ.Π.Α.) 

 

 Από 1/1/2019 δύναται να γίνει έναρξη επιτηδεύματος με αυτούς τους 

όρους (Ε. 2012/19) 



Ευχαριστώ Πολύ!  


