
                        

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΩΜΑΣΕΙΟ                                                                                                 Κοζάνη, 22  Μαρτίοσ 2018  

ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΣΕΡΙΩΝ –                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 179 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ  

ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Αρ. Έγκρισης 49/2016 

web : www.pansekte.com  

email : pansekte@gmail.com 
Νομικό Σμήμα : law.pan.s.e.k.t.e@gmail.com  

Σηλ : 2462502358 – 6995625262 

Fax : 2462502368  

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 38, Κοζάνη 

    

 

 

 

ΘΕΜΑ: «  ΕΝΣΑΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ (.Ε.Π.Ε.) » 

 

Σε όινπο είλαη γλσζηό ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ζε Πανελλαδική κλίμακα έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί νη έιεγρνη από ηελ 

Επιθεώρηζη Εργαζίας, για ηοσς αδήλφηοσς σπαλλήλοσς. 

Επηζεκαίλνπκε όηη δελ λνείηαη ζπλάδειθνο λα δηαθηλδπλεύεη ηε κε πξόζιεςε ππαιιήινπ , δηόηη ηνύην είλαη 

θαηαζηξνθηθό κε ζνβαξόηαηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. Με ηνλ ππάξρνληα Νόμο 3850/2010 σο επίζεο θαη κε 

ηνλ νέο Νόμο 4488/2017 πξνζδηνξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά θαη πνηληθά κέηξα ,πνπ επηβάιινληαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο 

πνπ παξαβηάδνπλ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 

 Σπγθεθξηκέλα : 

 Επηβάιιεηαη  πρόζηιμο 10.550,00 εσρώ 

 Τν πρόζηιμο μειώνεηαι ζηο ήμιζσ, εάλ ν αδήισηνο ππάιιεινο προζληθθεί για έναν τρόνο κε 8σξε 

απαζρόιεζε από ηελ επηρείξεζε. 

 Σε περίπηφζη σποηροπής ζε διάζηημα διεηίας με 2 ή 3 παραβάζεις αδήλφηης εργαζίας ( αλάινγα 

ην είδνο ηεο επηρείξεζεο), η επιτείρηζη κλείνει για ηρεις μέρες.  

 Εάλ ε Δ/λζε Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο θξίλεη θαη ζηνηρεηνζεηείηαη, όηη ε επηρείξεζε ελέρεη πνιιαπινύο θαη 

κέγηζηνπο θηλδύλνπο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα,  θιείλεη κε απόθαζε ηνπ Αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ. 

 Επηρείξεζε πνπ παξαβηάδεη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ζε δηάξθεηα δηεηίαο 2 ή 3 θνξέο, αποκλείεηαι από 

Εθνικά και Εσρφπαχκά προγράμμαηα. 

 Φξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο (ππήξμαλ πνιιέο παξαβάζεηο) εάλ ππάιιεινο επιτείρηζης βρίζκεηαι εκηός 

έδρας , ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε αληίγξαθν θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ από ηελ επηρείξεζε. 

 Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ επηβαιιόκελνπ πξνζηίκνπ βαζίδεηαη ζηελ ζνβαξόηεηα ηεο παξάβαζεο θαη 

θαηαηάζζνληαη ζε πέληε (5) θαηεγνξίεο . 

            α) Πολύ ταμηλή 

            β) Υαμηλή 

            γ) ημανηική 

            δ) Τυηλή 

            ε) Πολύ συηλή 
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Σε πξνεγνύκελν Δειηίν Τύπνπ  αλαθεξζήθακε  επαλεηιεκκέλσο γηα ηελ Μελέηη Επικινδσνόηηηας, κε ηελ νπνία 

ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα είλαη  εθνδηαζκέλε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, πνπ απαζρνιεί πξνζσπηθό. 

Σπγθεθξηκέλα ο Νόμος 3850 /06-2010 ζηο Άρθρο 43 αλαθέξεηαη ζηηο  εηδηθέο ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ. 

Αλαθέξεη  ζηο Άρθρο 43 παράγραθος 1, όηι οθείλει ο εργοδόηης να έτει γραπηή εκηίμηζη ηφν κινδύνφν 

ποσ εκηίθεηαι ηο προζφπικό εργαζίας. Με πνιύ θξνληίδα ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο, 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη. Επίζης ζηη Μελέηη Επικινδσνόηηηας λαμβάνονηαι σπόυη και οι βαζικές αρτές 

προληπηικών μέηρφν. 

Θπκίδνπκε όηη ηελ Μειέηε Επηθηλδπλόηεηαο ηελ εθνδηάδεηαη ν επηρεηξεκαηίαο από ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο, ν νπνίνο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα Μεηξώα ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο.   

 

 

 

 

Για ηο Δ.. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΑΠΑΣΑΡΗ Γρηγόρης  


