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     Αθήνα   14/11/2011 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Ε40/713 
 
      
     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
     ΑΡ. :  83 
 
 
     ΠΡΟΣ: 
     Όλα τα Υποκαταστήματα & 
      Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
     (Υπηρεσίες Εσόδων) 
     
 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
     Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 

 
ΘΕΜΑ : «Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων 

οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους» 
ΣΧΕΤ. :        Εγκ. 38/1998 (κεφ. 4) & 4/2002 (σελ. 25).  

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011 

(ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», 
που αφορούν την υποχρέωση των εργοδοτών, σε περιπτώσεις 
οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους να υποβάλλουν, εντός 
οκταήμερης προθεσμίας, σχετική δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Ο.Α.Ε.Δ. και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :  

 
 

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  (έως 4/8/2011) 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της δ΄ περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 

6 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) όταν ο εργοδότης δεν είχε αναγγείλει στον 
Ο.Α.Ε.Δ. την καθ΄ οιονδήποτε λόγο αποχώρηση μισθωτού του, εντός της 
προθεσμίας των οκτώ ημερών ή η αποχώρηση του μισθωτού δεν 
αποδεικνυόταν από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα όργανα του Ι.Κ.Α. 
– Ε.Τ.Α.Μ. προέβαιναν σε ασφαλιστική του τακτοποίηση για περίοδο ενός 
εξαμήνου από την αποχώρησή του ή σε περίπτωση που ο έλεγχος είχε 
διενεργηθεί πριν την πάροδο του εξαμήνου, μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου.  

Τα προαναφερόμενα ίσχυαν για ελέγχους που διενεργήθηκαν 
μέχρι και 4/8/2011. 
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 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ   (από 5/8/2011)
 
Οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που τέθηκαν σε 

ισχύ στις 5/8/2011, προβλέπουν ότι, εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει στον 
Ο.Α.Ε.Δ. κάθε περίπτωση αποχώρησης μισθωτού του, εντός της 
προθεσμίας των οκτώ ημερών και η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται  
από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. του επιβάλλουν πρόστιμο.  

Τα κριτήρια επιβολής και το ύψος του προστίμου θα καθοριστούν 
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία 
αναμένεται να εκδοθεί. 

Τα προαναφερόμενα ισχύουν για ελέγχους που διενεργήθηκαν 
από  5/8/2011 μέχρι σήμερα ή θα διενεργηθούν στο μέλλον ανεξάρτητα 
από τις μισθολογικές περιόδους που αφορούν. 

Οι σχετικές παραβάσεις των εργοδοτών, οι οποίες εντοπίστηκαν ή 
θα εντοπιστούν σε ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών μας από 5/8/2011 
και μετά δεν θα επισύρουν τις κυρώσεις που προέβλεπαν οι ισχύουσες 
μέχρι 4/8/2011 διατάξεις της δ΄ περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Ν.2972/2011 (ασφάλιση του εργαζόμενου μέχρι έξι μήνες, καταλογισμός 
των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών και πρόσθετη επιβάρυνση επ΄ 
αυτών με τη σύνταξη Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. αντίστοιχα), αλλά τα πρόστιμα 
που θα ορίσει η υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.).  

Συνεπώς, μέχρι την έκδοση της Υ.Α. και των σχετικών 
οδηγιών εκ μέρους μας, οι υπηρεσίες μας, όταν εντοπίζουν παραβάσεις 
από τους εργοδότες (ανεξάρτητα από  το χρόνο που αυτές έλαβαν 
χώρα), ως προς την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα 
δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων τους, δεν θα 
τους επιβάλουν (προσωρινά) κυρώσεις. Με ευθύνη των Προϊσταμένων 
των υπηρεσιών εσόδων θα πρέπει να καταγράφονται αυτές οι 
περιπτώσεις, ώστε η επιβολή των κυρώσεων να πραγματοποιηθεί 
αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής Εγκυκλίου διαταγής μας, η οποία 
θα ακολουθήσει τη δημοσίευση της προαναφερόμενης Υ.Α..  

Σε περιπτώσεις ελέγχων, που διενεργήθηκαν από 5/8/2011 και 
μετά και επιβλήθηκαν κυρώσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις 
(άρθρο 6 του Ν.2972/2011), οι αντίστοιχες Πράξεις Επιβολής (Π.Ε.Ε. & 
Π.Ε.Π.Ε.Ε) πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με 
απόφαση Δ/ντή Υποκαταστήματος. 
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Σχετικές εκκρεμείς ενστάσεις των εργοδοτών να τεθούν στο 

αρχείο μετά την οίκοθεν ακύρωση των προσβαλλόμενων Πράξεων 
Επιβολής. 

 
 

Συν/να : 1 φύλλο 
 
 
 

 
                                                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
          
                ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΓΔΟΝΤΑΚΗ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  C:DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\ΚΕΜΕΝΑ\2010\ΜΗΤΡ.\ΕΓΚ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5. Ο.Α.Ε.Δ. 

Εθνικής Αντιστάσεως 8, 16610 Άλιμος 
6. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110  Αθήνα 

7. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

8. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 
Πατησίων 12, Αθήνα 

9. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης 
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

10. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

11. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησιών 12, Αθήνα 

12. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησιών 12, Αθήνα 

13. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων 
Πατησιών 12, Αθήνα 

14. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησιών 12, Αθήνα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 170
 5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−
λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το 
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−
τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του 
Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).

Άρθρο 2

Έργο και αρμοδιότητες −
Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση 

1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της 
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης 
απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−
λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή 
πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά 
με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των 
κείμενων διατάξεων. 

 2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με 
κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−
γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις 
και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή 
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου 

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−
δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 
(Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:

αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της 
σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−
ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−
χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους 
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών 
ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), 
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, 

ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας,

γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της 
σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, 
την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση, 

δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−
σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών 
και

εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και 
της εργασίας. 

β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα 
από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των 
υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.

γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−
λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την 
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−
θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει 
αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, 
και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα 
βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους 
στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει 
αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της 
παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες 
και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, 
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2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄220) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμε−
νης παραγράφου, στο προσωπικό της υπόχρεης επιχεί−
ρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται:

α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν 
σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της 
σύμβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προ−
σλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε 
κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή 
με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη 
ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

γ) Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέ−
σεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο, αλλά που έχουν 
προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση. Από τα 
ως άνω πρόσωπα δεν συνυπολογίζονται εκείνα που 
προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα. 

δ) Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης γ΄ που 
συνυπολογίζονται στον υπολογισμό των ποσοστώσεων 
απολαμβάνουν των ευεργετημάτων του ν. 2643/1998.

Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό 
του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει 
τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.»

3. Το νομικό καθεστώς εγγεγραμμένων στα μητρώα 
του ΟΑΕΔ ανέργων, επιδοτουμένων ή μη, δεν μετα−
βάλλεται από απασχόλησή τους στη Γενική Απογραφή 
Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για λογαριασμό της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής.

Άρθρο 65

Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς 
αποχώρησης μισθωτού

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/ 
2001 (Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Να αναγγέλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέσα σε οκτώ ημέρες, 
κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, 
πέραν των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις 
διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΑΕΔ, για αναγγελία 
πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού. 

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και 
εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται 
από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλονται 
πρόστιμα στον εργοδότη. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης καθορίζονται τα κριτήρια επιβολής και το 
ύψος του προστίμου στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης 
αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. 

Η επιβολή και είσπραξη του πιο πάνω προστίμου 
πραγματοποιείται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα 
και με τις διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και σε περίπτωση αμφισβήτησής του 
επιλύεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 119 και 120 του 
Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Κ.Α. − ΙΚΑ−ΕΤΑΜ).» 

Άρθρο 66

Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς ανέργων

Οι παράγραφοι 4−7 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 
αντικαθίστανται ως εξής:

«4. α. Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ηλι−
κίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξηρτη−
μένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται 
για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον έχουν 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέ−
ντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίω−
μα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η άσκηση του 
δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) 
ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης 
εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα 
αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δη−
μοσίευση του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το 
ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση 
της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5. Η δυ−
νατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παραγράφου 
αυτής και της παραγράφου 5 λήγει στις 31.12.2012.

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύντα−
ξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων 
εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν 
στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. 

Εξαιρούνται του μέτρου οι συνταξιούχοι από ίδιο δι−
καίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημο−
σίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 
τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες 
ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ 
ιδίου δικαιώματος.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμ−
μετέχει ο πρώην εργοδότης − καταγγέλλων τη σύμβαση 
εξηρτημένης εργασίας με:

αα) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυ−
τασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών συμπλη−
ρωμένων έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι 
τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου 
ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης 
για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώμα−
τος και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

ββ) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της 
αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρω−
μένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη 
συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλι−
κίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για 
λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος 
και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

β. Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για τον έλεγχο 
της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας διάταξης 
και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, υπεύθυνοι 
φορείς είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ και ο ΟΑΕΔ.

γ. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα διάταξη:

αα. η καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασί−
ας αορίστου χρόνου θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικη−
τικές κυρώσεις, 

ββ. οι αναλογούσες εισφορές αυτασφάλισης στον υπό−
χρεο − καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη επιβαρύ−
νονται με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόμενων 
ποσών εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώ−
δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναγκαστικά μέτρα,




