
 

 
Σελίδα 1 από 2  

Άρθρο 40 - Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ  A 137 / 13-09-2017) 
 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 
και άλλες διατάξεις.» 
 
1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την 
υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή 
εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης 
συμμετοχής:α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται 
μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε 
βάρος τους οι κυρώσεις της παραγράφου 1. 
 
3. Οι προσκλήσεις των φορέων διαχείρισης περιέχουν υποχρεωτικά όρους για τη 
μη ύπαρξη των κυρώσεων της παραγράφου 1, καθώς και για την τήρηση των 
διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
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4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι κυρώσεις και 
η διαδικασία επιβολής τους, στην περίπτωση που τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του ΣΕΠΕ επιβάλλουν κυρώσεις για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ή για παραβάσεις που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία μετά την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενίσχυσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες για την 
επιβεβαίωση της ορθότητας των υπεύθυνων δηλώσεων της παραγράφου 2 και 
κάθε άλλο συναφές με την εφαρμογή του παρόντος θέμα.5. Η ισχύς του παρόντος 
αρχίζει από την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 4. 
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