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Την ενεργοποίηση των προσφάτως ψηφισµένων νοµοθετικών ρυθµίσεων για την αυστηρή τήρηση των 
κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία, αποφάσισε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Οι 
ρυθµίσεις αυτές ήταν µέρος του ν.4488/17 που περιελάµβανε διατάξεις για την προστασία των δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων και την καταπολέµηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωµένης εργασίας. 

Με την Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι από την 1η Ιουλίου η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα 
γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του σχετικού εντύπου και µέσω της αποστολής µηνύµατος µε την χρήση κινητού 
τηλεφώνου. Θα υπάρχει µεταβατικό διάστηµα δύο µηνών, κατά το οποίο θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών 
και µέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών έως την 1η Σεπτεµβρίου, όποτε η υποβολή θα γίνεται µόνο µε το 
νέο τρόπο. Παράλληλα, και µε σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες υποβολής, από την 1η Οκτωβρίου θα 
είναι δυνατή και η υποβολή τροποποίησης ωραρίου µέσω µηνύµατος κινητού τηλεφώνου. 

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο Εργασίας η «υποδηλωµένη εργασία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα στην ελληνική αγορά εργασίας και η παρούσα κυβέρνηση νοµοθέτησε την υποχρεωτική, εκ των 
προτέρων, δήλωση των υπερωριών, ώστε να αντιµετωπιστούν φαινόµενα παραβατικότητας εκ µέρους των 
εργοδοτών και να προστατευτούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αξιοποιώντας την εµπειρία από τους 
ελέγχους του ΣΕΠΕ». 

Τέλος, στο πλαίσιο της συνολικής αποτύπωσης των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην διαδικασία υποβολής 
εντύπων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, περιγράφεται η διαδικασία εφαρµογής που ορίζεται 
από το νόµο για την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόµενου, µόνο εφόσον ο ίδιος έχει 
συνυπογράψει ή ενηµερωθεί µε εξώδικο. Η Υπουργική Απόφαση ορίζει τον τρόπο υποβολής του σχετικού 
εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ υπογεγραµµένου και από τον εργαζόµενο είτε της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη 
και της έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόµενο από δικαστικό επιµελητή. 

Όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, από το υπουργείο Εργασίας επισηµαίνεται ότι «έτσι συντελείται ένα 
σηµαντικό βήµα στην πληρέστερη αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας της αγοράς εργασίας στο Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ και ολοκληρώνεται ένας αποτελεσµατικός, αξιόπιστος και σύγχρονος µηχανισµός για την επιτήρηση 
της αγοράς εργασίας και την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της παραβατικότητας». Ταυτόχρονα, 
σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, διασφαλίζεται η φιλικότητα προς τον χρήστη των νέων λειτουργικοτήτων, 
µε την απόδοση διαφορετικών και εύχρηστων δυνατοτήτων υποβολής. 


