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Μεταβολές στις ρυθµίσεις για την τροοοίηση του χρόνου εργασίας
Με το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 αλοοιήθηκε η διαδικασία νοµιµοοίησης της
υερωριακής αασχόλησης του ροσωικού, µε την «εισαγωγή» του Ειδικού Βιβλίου
Υερωριών, στο οοίο καταγράφονται υοχρεωτικά οι υερωρίες, χωρίς να είναι
υοχρεωτική η αναγγελία τους στην αρµόδια Κοινωνική Ειθεώρηση Εργασίας.
Ήδη µε το ρόσφατο άρθρο 14 του ν. 4225/2014, τροοοιήθηκε το ως άνω άρθρο 80 του ν.
4144/2013, ούτως ώστε η καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο να αφορά και οοιαδήοτε
τροοοίηση στο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων. Ειδικότερα, ροβλέονται τα
ακόλουθα:
1.

Κάθε τροοοίηση του ωραρίου των εργαζοµένων, καθώς και η νόµιµη, κατά την
ισχύουσα νοµοθεσία, υερωριακή αασχόληση καταχωρείται υοχρεωτικά, ριν την
έναρξη της ραγµατοοίησής της στο Ειδικό Βιβλίο, ου τηρείται αό τον εργοδότη,
χωρίς να ααιτείται θεώρησή του αό τις αρµόδιες υηρεσίες του ΣΕΠΕ.

2.

Το Ειδικό αυτό Βιβλίο, το οοίο µορεί να τηρείται µε τη µορφή ηµερολογίου ή
µηχανογραφηµένων σελίδων, ου φέρουν τα στοιχεία της ειχείρησης και την ένδειξη
«Ειδικό Βιβλίο τροοοίησης ωραρίου εργασίας και υερωριών», ρέει να τηρείται στο
χώρο εργασίας, να διατηρείται αό τον εργοδότη για µια ενταετία αό τη συµλήρωσή
του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, ρος έλεγχο.

3.

Αν διαιστωθεί, αό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει εέλθει τροοοίηση
ωραρίου εργασίας ή ότι εργαζόµενος αασχολείται υερωριακώς χωρίς να έχει γίνει
σχετική καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο ειβάλλονται, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις,
σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.

4.

Κάθε αλλαγή ή τροοοίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς
και η υερωριακή αασχόληση εργαζοµένου είναι νόµιµες, µόνον εφόσον καταγραφούν
στο Ειδικό Βιβλίο τροοοίησης ωραρίου εργασίας και υερωριών.

5.

Ο εργοδότης υοχρεούται να γνωστοοιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, εντός του ρώτου
δεκαενθηµέρου κάθε µήνα, το σύνολο των νοµίµων, σύµφωνα µε τα αραάνω,
υερωριών, ου ραγµατοοιήθηκαν, ανά εργαζόµενο, κατά τον ροηγούµενο µήνα. Σε
ερίτωση µη τήρησης της υοχρέωσης αυτής ειβάλλονται αό τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011,
όως ισχύει.
1

Ενόψει των αραάνω, ο εργοδότης θα ρέει να ροβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες,
εφόσον το ροσωικό του αασχολείται υερωριακά:
1. Η υερωριακή αασχόληση, δηλαδή η αασχόληση έραν των εννέα ωρών ηµερησίως
(οκτώ ώρες (νόµιµο ωράριο) + 1 ώρα (υερεργασία)) θα ρέει να καταχωρείται, ριν
αό την έναρξη της ραγµατοοίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο Υερωριών.
2. Το σύνολο των υερωριών, ου ραγµατοοιήθηκαν, ανά εργαζόµενο, κατά τον
ροηγούµενο µήνα, θα γνωστοοιείται στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά (ληροφοριακό σύστηµα
ΕΡΓΑΝΗ), εντός του ρώτου δεκαενθηµέρου κάθε µήνα.
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Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν
αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη
χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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