ΝΟΜΟΣ 2639/1998
"Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις"
(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
(σηµειώνεται ότι το κεφάλαιο Α΄ του νόµου αφορά θέµατα ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, το κεφάλαιο Β΄ αφορά τη σύσταση Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας και το κεφάλαιο Γ΄ περιλαµβάνει λοιπές διατάξεις. Από τα άρθρα των παραπάνω κεφαλαίων παρουσιάζονται µόνον τα
άρθρα 16 και 17, που αφορούν στις κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας)

Άρθρο 16
∆ιοικητικές κυρώσεις
1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη
πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων:
α. Πρόστιµο, για καθεµία παράβαση, από πενήντα χιλιάδες (50000) δραχµές µέχρι τρία εκατοµµύρια
(3.000.000) δραχµές.
β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή
του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) ηµερών. Επίσης µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της
λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) ηµέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας
συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης.
2. Η πράξη επιβολής προστίµου, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη και αποτελεί
έσοδο του ∆ηµοσίου.
Κατά της πράξης επιβολής προστίµου ασκείται προσφυγή ουσίας, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες (*) από την
κοινοποίηση της, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή είναι απαράδεκτη εάν δεν
κοινοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της. Η
άσκηση της προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για το 80% του προστίµου.
Από την αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνεται το 20% του επιβληθέντος προστίµου µε την άσκηση της
εµπρόθεσµης προσφυγής, το οποίο εισπράττεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)
ως δηµόσιο έσοδο.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να
ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
(*) σηµειώνεται ότι από 17-7-1999 ισχύει η προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών που προβλέπει το άρθρο 66 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας
(νόµος 2717/99 ΦΕΚ 97/Α/99)

3. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η
τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες
παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας.
4. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια
αστυνοµική αρχή.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να αυξάνονται τα όρια του προβλεπόµενου από την παράγραφο 1 προστίµου.
6. ∆ιατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που προβλέπουν ως διοικητική κύρωση το πρόστιµο κατά τρόπο
διάφορο από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού καταργούνται, εκτός από τις διατάξεις που
αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Για το πρόστιµο
που επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 17
Ποινικές κυρώσεις
1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, που αφορούν στους όρους και
τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριµένα τα χρονικά όρια εργασίας ή την αµοιβή ή την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζοµένων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών ή µε χρηµατική ποινή
τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
2. Ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που προβλέπουν διαφορετική ποινική µεταχείριση
εξακολουθούν να ισχύουν.

