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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 83 
 
ΘΕΜΑ : «Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων 
οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτών τους» 
 
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 38/1998 (κεφ. 4) & εγκύκλιο 4/02 (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.∆. 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.∆. 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. 
 
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.∆. 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.2972/2001 (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.2972/2001), οι 
αντίστοιχες Πράξεις Επιβολής (Π.Ε.Ε. & Π.Ε.Π.Ε.Ε) πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν 
(χωρίς αίτηση του εργοδότη) µε απόφαση ∆/ντή Υποκαταστήµατος. 
 
Σχετικές εκκρεµείς ενστάσεις των εργοδοτών να τεθούν στο αρχείο µετά την οίκοθεν 
ακύρωση των προσβαλλόµενων Πράξεων Επιβολής. 
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