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1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης – Συνοπτική παρουσίαση 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 

έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή 

εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη 

(έμμεσο εργοδότη) με την μορφή προσωρινής 

απασχόλησης. 

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η 

οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος 

εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη 

του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου 

χρόνου. 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Α. Απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω 

δραστηριότητας στη Διεύθυνση Απασχόλησης του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

με συνυποβολή νομίμων δικαιολογητικών. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ Ε.Π.Α. 

Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με 

σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν 

επιτρέπεται, μεταξύ άλλων όταν: 

α) με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που 

ασκούν το δικαίωμα της απεργίας. 

β) ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο 

είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων 

της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς 

λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές 

απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων.    

γ) οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμονούν 

ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. 

(άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού πρέπει 

απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας 

και η διάρκεια της, οι όροι παροχής της εργασίας 

στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι 

αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και 

κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη 

και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός 

αναφορικά με την παροχή της εργασίας του. 

Οι αποδοχές του μισθωτού που παρέχει εργασία 

σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι 

κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε 

νομοθετικώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό 

και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους 

ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. 

Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόμενων με 

σύμβαση ή σχέση εργασίας προσωρινής 

απασχόλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται 

και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της 

τοποθέτησης τους στον έμμεσο εργοδότη είναι 

τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν, αν οι 

εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον 

εν λόγω εργοδότη (τον έμμεσο εργοδότη) για να 

καταλάβουν την ίδια θέση (αρχή ίσης 

μεταχείρισης). 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν 

στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων 

Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλονται 

πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες 

(30.000) ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη 

βαρύτητα της παράβασης. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4052/2012, Ν. 4254/2014, Οδηγία 

2008/104/ΕΚ/19.11.2008, υπ’ αριθμ. 

15527/639/2010 απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
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2. Γενικά 

 

Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως 

αντικείμενο δραστηριότητας της παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο 

εργοδότη) με την μορφή προσωρινής απασχόλησης (παρ. 2 του άρθρου 123 του Ν. 4052/2012). 

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος 

εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του 

(άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 

Κατ’ εξαίρεση η επιχείρηση αυτή μπορεί να ασκεί και τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) την μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξή της στη 

Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει απαγορευτεί η 

άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, γ) συμβουλευτικό και επαγγελματικό 

προσανατολισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α. 

 

Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την 

πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α.  

 

4. Περιορισμοί και απαγορεύσεις στη χρήση των Ε.Π.Α. 

 

Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται, 

μεταξύ άλλων όταν: 

α) με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας. 

β) ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας 

ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων 

ειδικοτήτων.  

γ) οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ). 
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δ) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, 

εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 

10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους 

και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και 

β` βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά 

επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε 

φορά ισχύουσα νομοθεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση 

προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και καταβολής 

των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η 

Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). 

 

5. Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των προσωρινώς απασχολουμένων 

 

(α) Έγγραφη σύμβαση 

 

Η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου μεταξύ της Ε.Π.Α. και του 

μισθωτού είναι απαραίτητη. Ειδικότερα, η εν λόγω σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος 

εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η 

διάρκεια της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και 

ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις 

περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του. 

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου  έμμεσου 

εργοδότη (δηλ. του εργοδότη στον οποίο θα τοποθετηθεί ο μισθωτός) ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που 

θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του σε αυτόν, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των 

όρων και των συνθηκών για την παροχή  εργασίας σε έμμεσο εργοδότη. 

Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης 

με την Ε.Π.Α. 

 

(β) Ελάχιστες αποδοχές προσωρινώς απασχολούμενων 

 

Οι αποδοχές του μισθωτού που  παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από 

τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο 

ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. 

Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται 

ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο  μισθωτός 
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προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν 

τεθεί στη διάθεση του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή 

ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης 

εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με 

τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς. 

 

 

(γ) Διασφάλιση Αρχής Ίσης Μεταχείρισης  

 

Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόμενων με σύμβαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, 

στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης τους στον έμμεσο 

εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας 

από τον εν λόγω εργοδότη (τον έμμεσο εργοδότη) για να καταλάβουν την ίδια θέση. 

Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην  προστασία των 

παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την 

καταπολέμηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εφαρμόζονται και στους προσωρινά 

απασχολούμενους. 

Στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη παρέχονται οι 

ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ιδίως δε στα κυλικεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα 

μεταφορικά μέσα, που υπάρχουν στη διάθεση των άμεσα εργαζομένων στον έμμεσο εργοδότη και με τους 

ίδιους όρους, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση, όπως η 

διαφοροποίηση του ωραρίου ή η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας. 

Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκολύνουν την πρόσβαση και των προσωρινά 

απασχολούμενων στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν, ακόμα και κατά τις περιόδους μεταξύ των 

τοποθετήσεων και σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητες τους, η εξέλιξη 

της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητα τους. 

 

(δ) Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους 

 

Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια 

και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους 

εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης, με την επιφύλαξη συμβατικής πρόβλεψης 

για συνευθύνη σωρευτικά και της Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η 

εργασία του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα. 
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(ε) Δικαιώματα Συλλογικού Εργατικού Δικαίου των Προσωρινά Απασχολούμενων 

 

Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του ορίου που απαιτείται για τη 

σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης και στον 

έμμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να 

παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά 

απασχολουμένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης τους απευθείας από αυτόν. 

 

(στ) Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση 

 

Οι προσωρινά απασχολούμενοι ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη 

προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης για να 

προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με γενική 

ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

(έμμεσο εργοδότη). 

 

Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα, όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η 

μόνιμη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύναψη σύμβασης ή σχέσης 

εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου, μετά τη λήξη 

της σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης.  

Άκυρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζονται τα 

συνδικαλιστικά δικαιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. 

Για την απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη, είτε με προσωρινή 

απασχόληση είτε με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη 

και του προσωρινά απασχολούμενου μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας μέσω της επιχείρησης 

προσωρινής απασχόλησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού. 

Οι έμμεσοι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν και στους προσωρινά απασχολούμενους τις κατάλληλες 

ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται στους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη, ώστε να ενισχύονται οι 

δεξιότητες τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητα 

τους. 

 

(ζ) Ανώτατο Χρονικό Όριο τοποθέτησης Μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη 

 

Η διάρκεια της τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι 

ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα 
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έξι (36) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας 

σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.  

Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά την λήξη της διάρκειας της 

αρχικής τοποθέτησης και της τυχόν νομίμου ανανέωσής της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να 

μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη, εκτός και αν πρόκειται για 

εργαζομένους σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες 

κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 

(η) Ασφάλιση προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών 

 

Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεση της επιχείρησης 

προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους σε έμμεσο εργοδότη  

υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση 

τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό 

τραπεζικό λογαριασμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο προσωρινά απασχολούμενος λόγω της 

ιδιότητας του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα, η καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών του καθορίζεται με συμφωνία του (προσωρινά απασχολούμενου) και της Ε.Π.Α.. 

 

(θ) Ευθύνη Ε.Π.Α. και έμμεσου εργοδότη 

 

Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά 

απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την  ικανοποίηση των μισθολογικών 

δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου 

εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των 

αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι  ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την 

κατάπτωση των κατά το νόμο προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου 

εργοδότη). 
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6. Κυρώσεις 

 

Σημαντικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις προβλέπονται κατά των εργοδοτών, που παραβιάζουν τις 

διατάξεις περί Ε.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα: 

Διοικητικές Κυρώσεις: Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των 

Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου 

Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή 

Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή 

Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο, το οποίο 

κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, καθώς και προσωρινή ή 

οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης. 

Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια 

αστυνομική αρχή. 

Ποινικές κυρώσεις: Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ε.Π.Α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα 

αναγγελία άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή (β) έχει 

προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ε.Π.Α., αλλά είτε ασκεί το επάγγελμα εντός 

του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων είτε του έχει 

απαγορευθεί η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. λόγω μη συνδρομής των νομίμων 

προϋποθέσεων είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νομίμων προϋποθέσεων ή (γ) όποιος παραβιάζει την 

απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της Ε.Π.Α., που του έχει επιβληθεί, 

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή. 
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