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Μεταβολές στις ρυθµίσεις για την τρο�ο�οίηση του χρόνου εργασίας 
 

Με το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 α�λο�οιήθηκε η διαδικασία νοµιµο�οίησης της 
υ�ερωριακής α�ασχόλησης του �ροσω�ικού, µε την «εισαγωγή» του Ειδικού Βιβλίου 
Υ�ερωριών, στο ο�οίο καταγράφονται υ�οχρεωτικά οι υ�ερωρίες, χωρίς να είναι 
υ�οχρεωτική η αναγγελία τους στην αρµόδια Κοινωνική Ε�ιθεώρηση Εργασίας.   
 
Ήδη µε το �ρόσφατο άρθρο 14 του ν. 4225/2014, τρο�ο�οιήθηκε το ως άνω άρθρο 80 του ν. 
4144/2013, ούτως ώστε η καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο να αφορά και ο�οιαδή�οτε 
τρο�ο�οίηση στο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων. Ειδικότερα, �ροβλέ�ονται τα 
ακόλουθα:   
 
1. Κάθε τρο�ο�οίηση του ωραρίου των εργαζοµένων, καθώς και η νόµιµη, κατά την 

ισχύουσα νοµοθεσία, υ�ερωριακή α�ασχόληση καταχωρείται υ�οχρεωτικά, �ριν την 
έναρξη της �ραγµατο�οίησής της στο Ειδικό Βιβλίο, �ου τηρείται α�ό τον εργοδότη, 
χωρίς να α�αιτείται θεώρησή του α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες του ΣΕΠΕ.  
 

2. Το Ειδικό αυτό Βιβλίο, το ο�οίο µ�ορεί να τηρείται µε τη µορφή ηµερολογίου ή 
µηχανογραφηµένων σελίδων, �ου φέρουν τα στοιχεία της ε�ιχείρησης και την ένδειξη 
«Ειδικό Βιβλίο τρο�ο�οίησης ωραρίου εργασίας και υ�ερωριών», �ρέ�ει να τηρείται στο 
χώρο εργασίας, να διατηρείται α�ό τον εργοδότη για µια �ενταετία α�ό τη συµ�λήρωσή 
του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, �ρος έλεγχο.  
 

3. Αν δια�ιστωθεί, α�ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει ε�έλθει τρο�ο�οίηση 
ωραρίου εργασίας ή ότι εργαζόµενος α�ασχολείται υ�ερωριακώς χωρίς να έχει γίνει 
σχετική καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο ε�ιβάλλονται, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.  

 
4. Κάθε αλλαγή ή τρο�ο�οίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς 

και η υ�ερωριακή α�ασχόληση εργαζοµένου είναι νόµιµες, µόνον εφόσον καταγραφούν 
στο Ειδικό Βιβλίο τρο�ο�οίησης ωραρίου εργασίας και υ�ερωριών. 

 
5. Ο εργοδότης υ�οχρεούται να γνωστο�οιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, εντός του �ρώτου 

δεκα�ενθηµέρου κάθε µήνα, το σύνολο των νοµίµων, σύµφωνα µε τα �αρα�άνω, 
υ�ερωριών, �ου �ραγµατο�οιήθηκαν, ανά εργαζόµενο, κατά τον �ροηγούµενο µήνα. Σε 
�ερί�τωση µη τήρησης της υ�οχρέωσης αυτής ε�ιβάλλονται α�ό τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, 
ό�ως ισχύει.  
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Ενόψει των �αρα�άνω, ο εργοδότης θα �ρέ�ει να �ροβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, 
εφόσον το �ροσω�ικό του α�ασχολείται υ�ερωριακά:  
 
1. Η υ�ερωριακή α�ασχόληση, δηλαδή η α�ασχόληση �έραν των εννέα ωρών ηµερησίως 

(οκτώ ώρες (νόµιµο ωράριο) + 1 ώρα (υ�ερεργασία)) θα  �ρέ�ει να καταχωρείται, �ριν 
α�ό την έναρξη της �ραγµατο�οίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο Υ�ερωριών. 

 
2. Το σύνολο των υ�ερωριών, �ου �ραγµατο�οιήθηκαν, ανά εργαζόµενο, κατά τον 

�ροηγούµενο µήνα, θα γνωστο�οιείται στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά (�ληροφοριακό σύστηµα 
ΕΡΓΑΝΗ), εντός του �ρώτου δεκα�ενθηµέρου κάθε µήνα. 
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Το αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας 
http://www.nomos.gr/el/newsletters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε 
υ�οκρύ�τουν σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Oι �ληροφορίες είναι γενικές και έχουν 
α�οκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη 
χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε 
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr 
 


