
 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ∆ΣΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 

Αριθµός: 1037 

Έτος: 1971 

ΦΕΚ: Α 235 19711117 

Τέθηκε σε ισχύ: 17.11.1971 

Ηµ.Υπογραφής: 11.11.1971 

 
Τίτλος 
Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών.  

Θέµατα 
Ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων, Νόµιµο ωράριο µισθωτών καταστηµάτων  

Σχόλια 
Τα άρθρα 4, 5 και 6 καταργήθηκαν µε το άρθρο 42 παρ. 8 περ. α' Ν. 1892/1990.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 01.01.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί.  
Λήµµατα 
Εννοια καταστήµατος  

Σχόλια 
Οι περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' του άρθρου αυτού καταργήθηκαν µε το άρθρο 42 παρ. 8 περ. α' του Ν. 
1892/1990.  

Κείµενο Αρθρου 

∆ια την εφαρµογήν του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος: 

α) Κατάστηµα θεωρείται πας εν ακινήτω ανοικτός ή κλειστός χώρος ένθα ενεργούνται συνήθως 
αγοραπωλησίαι εµπορευµάτων. 

β) (παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 

γ) (παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 

δ) (παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 



ε) (παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 

Προς καταστήµατα εξοµοιούνται τα κουρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, βαφεία, 
καθαριστήρια, πλυντήρια, σιδηρωτήρια και στιλβωτήρια. 

∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δύναται να 

χαρακτηρίζωνται ως καταστήµατα και έτεροι χώροι εις τους οποίους παρέχονται υπηρεσίαι προς το 
κοινόν.  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 01.10.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Πεδίον εφαρµογής.  

Λήµµατα 
Εκταση εφαρµογής Ν.∆. 1037/1971  

Κείµενο Αρθρου 

1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται υπό τας εν αυτώ διακρίσεις καθ' άπασαν την 
επικράτειαν, επί παντός καταστήµατος και παντός µισθωτού απασχολουµένου, παρά καταστήµατι. 

2. (Καταργήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 8 περ. α' 

του Ν. 1892/1990). 

3. (Καταργήθηκε µε την παράγρ. Α περ. ιβ' του άρθρου 2 Π.∆. 327/1992, ΦΕΚ Α' 163/01.10.1992). 

4. (Καταργήθηκε µε την παράγρ. Α περ. ιβ' του άρθρου 2 Π.∆. 327/1992, ΦΕΚ Α' 163/01.10.1992).  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 01.10.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

 
Λήµµατα 
∆ιαδικασία καθορισµού ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε µε την παράγρ. Α περ. ιβ' του άρθρου 2 Π.∆. 327/1992, ΦΕΚ Α' 163/01.10.1992).  

 
Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

 
Σχόλια 
Καταργήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 8 περ. α' Ν. 1892/1990.  

Κείµενο Αρθρου 



(παραλείπεται ως µη ισχύον).  

 
Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

 
Σχόλια 
Καταργήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 8 περ. α' Ν. 1892/1990.  

Κείµενο Αρθρου 

(παραλείπεται ως µη ισχύον).  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

 
Σχόλια 
Καταργήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 8 περ. α' Ν. 1892/1990.  

Κείµενο Αρθρου 

(παραλείπεται ως µη ισχύον).  

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απαγόρευσις απασχολήσεως και συναλλαγών εις καταστήµατα.  

Λήµµατα 
Απαγόρευση απασχόλησης τις ώρες µη λειτουργίας καταστηµάτων, Απαγόρευση πλανόδιας 
πώλησης τις ώρες µη λειτουργίας καταστηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Κατά τας ώρας µη λειτουργίας των καταστηµάτων απαγορεύεται πάσα απασχόλησις µισθωτού 
εντός ή εκτός τούτων, ως και πάσα εντός αυτών συναλλαγή. 

2. Η επί 10λεπτον καθυστέρησις της λήξεως της λειτουργίας του καταστήµατος προς εξυπηρέτησιν 
πελατών, ευρισκοµένων εντός αυτού δεν αποτελεί παράβασιν των διατάξεων του παρόντος. 

3. Κατά τας ώρας καθ' ας παραµένουν κλειστά τα καταστήµατα, απαγορεύεται η πώλησις των παρ' 
αυτών διατιθεµένων ειδών παρά πλανοδίων πωλητών.  

 
Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 01.10.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 



 
Λήµµατα 
Συνεχής λειτουργία τουριστικών καταστηµάτων, Συνεχής λειτουργία καταστηµάτων πώλησης 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων, Συνεχής λειτουργία συνεργείων αυτοκινήτων, Ωράριο λειτουργίας 
φαρµακείων, ∆ιακοπή λειτουργίας καταστηµάτων κατά θερινή περίοδο, Οµαδική χορήγηση ετήσιας 
άδειας µε αποδοχές  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε µε την παράγρ. Α περ. ιβ' του άρθρου 2 Π.∆. 327/1992, ΦΕΚ Α' 163/01.10.1992).  

 
Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιάρκεια εργασίας µισθωτών καταστηµάτων.  

Λήµµατα 
Νόµιµο ωράριο µισθωτών καταστηµάτων  

Σχόλια 
Ηδη ισχύει το µειωµένο ωράριο που θεσπίσθηκε µε τις µεταγενέστερες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., χωρίς όµως να 
θίγεται το νόµιµο ωράριο της διάταξης αυτής.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η διάρκεια της εργασίας των µισθωτών των καταστηµάτων ορίζηται εις 8 ώρας ηµερησίως και εις 
48 καθ' εβδοµάδα, εκτός αν άλλως ορίζεται υπό των εποµένων διατάξεων. 

Κατ' εξαίρεσιν, προκειµένου περί µισθωτών καταστηµάτων αµειβοµένων κατά κύριον λόγον επί 
ποσοστοίς δύναται δια συµφωνίας των µερών να αυξάνηται η διάρκεια της εργασίας εις 9 ώρας 
ηµερησίως και 54 καθ' εβδοµάδα. 

2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον καθ' εβδοµάδα διάρκεια της εργασίας δύναται να 
κατανέµηται κατά την εν άρθρω 3 παρ. 1 διαδικασίαν κατά τρόπον ώστε η ηµερησία διάρκεια της 
εργασίας να µη υπερβαίνη τας 10 ώρας. 

Εάν αι ώραι λειτουργίας του καταστήµατος ανέρχονται εις 54 τουλάχιστον καθ' εβδοµάδα ο 
εργοδότης δύναται να κλιµακώνη τας ώρας του νοµίµου χρόνου ηµερησίας εργασίας των µισθωτών. 

3. ∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, εκδιδοµένων µετά γνωµοδότησιν του ΑΣΕ 
δύναται να µειούται η υπό της παραγράφου 1 οριζοµένη διάρκεια εργασίας, προκειµένου µόνον περί 
µαθητών και σπουδαστών τεχνικών, επαγγελµατικών και νυκτερινών σχολείων εν γένει, εις επτά (7) 
ώρας ηµερησίως και εις 42 καθ' εβδοµάδα. 

4. Βραχύτερα ωράρια ηµερησίας ή καθ' εβδοµάδα εργασίας µισθωτών καταστηµάτων καθ' 
οιονδήποτε τρόπον καθορισθέντα, δεν θίγονται. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογήν αι διατάξεις του 
άρθρου 659 του Αστικού Κώδικος, µη απαιτουµένης αδείας δια την συµπλήρωσιν του υπό της παρ. 
1 του παρόντος οριζοµένου χρόνου. 

5. Η µεταξύ εργοδότου και µισθωτού καταστήµατος συµφωνία περί αναλόγως ηλαττωµένης αµοιβής 
έναντι εργασίας βραχυτέρας του νοµίµου ωραρίου δεν αντίκειται εις τας διατάξεις του παρόντος νοµ. 
δ/τος. 

6. Τα µέλη της οικογενείας του εργοδότου, ως τοιούτων νοουµένων των συζύγων, γονέων, τέκνων 



και ανηλίκων αδελφών δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

 
Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιακοπαί εργασίας.  

Λήµµατα 
∆ιακοπές εργασίας µισθωτών καταστηµάτων  

Σχόλια 
Η πρώτη παράγραφος καταργήθηκε µε το άρθρο 42 παρ. 8 περ. α' Ν. 1892/1990.  

Κείµενο Αρθρου 

1. (παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 

2. Μετά το πέραν του χρόνου της ηµερησίας εργασίας δέον να παρέχηται εις τον µισθωτόν συνεχής 
διακοπή εργασίας τουλάχιστον 10 ωρών. 

3. ∆ια συλλογικής συµβάσεως εργασίας ή αποφάσεως υποχρεωτικής διαιτησίας δύναται, η κατά την 
προηγουµένην παρ. 2 διακοπή να περιορίζηται εις εννέα ώρας γενικώς ή κατά κλάδους 
καταστηµάτων. 

4. Κατά τον χρόνον της διακοπής της εργασίας απαγορεύεται η υπό του εργοδότου καθ' οιονδήποτε 
τρόπον απασχόλησις του µισθωτού εντός ή εκτός του καταστήµατος.  

 
Αρθρο: 11 

Ηµ/νία: 01.10.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επαύξησις ωρών ηµερησίας εργασίας.  

Λήµµατα 
Συνεχής λειτουργία καταστηµάτων, Επαύξηση ηµερήσιου ωραρίου µισθωτών καταστηµάτων, 
Νόµιµο ωράριο µισθωτών καταστηµάτων, Εβδοµαδιαία ανάπαυση µισθωτών καταστηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η διάρκεια της ηµερησίας εργασίας µισθωτού καταστήµατος 

προσαυξάνεται αναλόγως, εντός των υπό της παρ. 1 του άρθρου 9 προβλεποµένων καθ' εβδοµάδα 
ορίων, µη λογιζοµένης της τοιαύτης προσαυξήσεως ως υπερωρίας εις περιόδους ισχύος συνεχούς 
ωραρίου λειτουργίας του καταστήµατος ή µικτού τοιούτου. 

2. Αι ώραι εργασίας µισθωτού καταστήµατος επιτρέπεται δια συµφωνίας των µερών να αυξάνωνται 
εις εννέα (9) καθ' εκάστην ή πεντήκοντα τέσσαρας (54) καθ' εβδοµάδα, χωρίς η τοιαύτη αύξησις να 
λογίζηται, ως υπερωρία, εφ' όσον: 



α) (Καταργήθηκε µε την παράγρ. Α περ. ιβ' του άρθρου 2 Π.∆. 327/1992, ΦΕΚ Α' 163/01.10.1992). 

β) ο µισθωτός τυγχάνει προσθέτου αναπαύσεως καθ' εβδοµάδα ίσης προς εργασίαν δύο (2) ωρών 
και προσθέτου τοιαύτης εξ 24 συνεχών ωρών κατά 15νθηµέρου. 

3. Μισθωτός απασχοληθείς κατά τας εν τη προηγουµένη παραγράφω ώρας και ηµέρας προσθέτου 
αναπαύσεως, δικαιούται αποζηµιώσεως ίσης προς το αναλογούν εις εκάστην εργάσιµον ώραν, καθ' 
ην απησχολήθη καταβαλλόµενον ωροµίσθιον προσηυξηµένον κατά 75%. 

Πάσα συµφωνία, καθ' ην η ανωτέρω αποζηµίωσις καταλογίζεται εν όλω ή εν µέρει εις 
καταβαλλόµενον υπέρτερον, του ελαχίστου ορίου µισθόν, είναι άκυρος.  

 
Αρθρο: 12 

Ηµ/νία: 01.10.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υπέρβασις χρονικών ορίων εργασίας.  

Λήµµατα 
Υπερωρία µισθωτών καταστηµάτων, Αµοιβή νόµιµης υπερωρίας µισθωτών καταστηµάτων, 
Αποζηµίωση παράνοµης υπερωρίας  
Σχόλια 
Μετά το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 435/1976, το ποσοστό προσαύξησης για παράνοµη υπερωρία έγινε 
100%.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Υπέρβασις του, κατά το άρθρον 9 του παρόντος, ορίου ηµερησίας εργασίας επιτρέπεται εις 
περιπτώσεις: 

α) επειγούσης εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας είναι αναγκαία δια την πρόληψιν επικειµένων 
ατυχηµάτων, την οργάνωσιν µέτρων σωτηρίας ή την αντιµετώπισιν επελθουσών αιφνιδίων ζηµιών 
είτε εις το υλικόν, είτε εις τας εγκαταστάσεις, είτε εις το κτίριον του καταστήµατος. 

β) παραµονών των εξαιρεσίµων εορτών, 

γ) (Καταργήθηκε µε την παράγρ. Α περ. ιβ' του άρθρου 2 Π.∆. 327/1992, ΦΕΚ Α' 163/01.10.1992). 

δ) µετακοµίσεων, εκφορτώσεων και παραλαβής εµπορευµάτων, επισκευών, νέων εγκαταστάσεων, 
διακοσµήσεως προθηκών, απογραφής εµπορευµάτων και κατά το κλείσιµον του Ισολογισµού. 

2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον υπέρβασις δεν δύναται να είναι µακροτέρα των δύο 
ωρών καθ' εκάστην ουδέ των 120 ωρών ετησίως δι' έκαστον µισθωτόν. Κατ' εξαίρεσιν εις την υπό 
στοιχείον α' περίπτωσιν της προηγουµένης παραγράφου η υπέρβασις δια την πρώτην ηµέραν δεν 
υπόκειται εις περιορισµόν. 

3. Αι υπό στοιχεία α' και β' υπερβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος επιτρέπονται µόνον 
κατόπιν επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας εις την αρµοδίαν περιφερειακήν υπηρεσίαν της Γενικής 
∆ιευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. 

Προς τούτο ο ενδιαφερόµενος εργοδότης υποβάλλει πίνακα εις διπλούν εµφαίνοντα τα 
ονοµατεπώνυµα των απασχοληθησοµένων µισθωτών, τας ώρας και ηµέρας απασχολήσεως 
εκάστου ως και την καταβληθησοµένην δι' εκάστην ώραν αµοιβήν. Ο εις των πινάκων επιστρέφεται 
τεθεωρηµένος εις τον αιτήσαντα εργοδότην προ της ενάρξεως της υπερβάσεως και αναρτάται εις 



εµφανές µέρος του τόπου εργασίας. 

4. Αι υπό στοιχείον δ' υπερβάσεις της παρ. 1 του παρόντος επιτρέπονται µόνον κατόπιν αδείας της 
αρµοδίας Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής ∆ιευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας δυναµένης να χορηγηθή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου εργοδότου, µετά 
προηγουµένην διαπίστωσιν της συνδροµής των επικαλουµένων λόγων, οριζούσης το ανώτατον 
όριον των απασχοληθησοµένων µισθωτών. 

Αι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται και επί των υπό 
της παρούσης ρυθµιζοµένων υπερβάσεων. 

5. ∆ια πάσαν καθ' υπέρβασιν ώραν απασχολήσεως του µισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, καταβάλλεται το αναλογούν, επί τη βάσει των καταβαλλοµένων αποδοχών, ωροµίσθιον 
προσηυξηµένον κατά 30% δια τας πρώτας εν εκάστω ηµερολογιακώ έτει 60 ώρας κατά 50% δια τας 
εν συνεχεία 60 ώρας. 

Μισθωτοί απασχολούµενοι πέραν των υπό του παρόντος προβλεποµένων περιπτώσεων ή άνευ 
αναγγελίας εις την αρµοδίαν Αρχήν, ή αδείας όπου απαιτούνται τοιαύται, δικαιούνται αποζηµιώσεως 
ίσης προς το βάσει των καταβαλλοµένων αποδοχών ωροµίσθιον, προσηυξηµένον κατά 75% δι' 
εκάστην ώραν απασχολήσεως. 

6. Πάσα συµφωνία καθ' ην η κατά τα ανωτέρω αποζηµίωσις καλύπτεται εν όλω ή εν µέρει υπό των 
καταβαλλοµένων εις τους µισθωτούς αποδοχών, πέραν των δι' εκάστην κατηγορίαν ισχυόντων 
εκάστοτε ελαχίστων ορίων, είναι άκυρος.  

 
Αρθρο: 13 

Ηµ/νία: 21.12.2006 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεώσεις εργοδοτών.  
Λήµµατα 
Κατάσταση υπερωριών µισθωτών καταστηµάτων, Πίνακας ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων  

Σχόλια 
- Οι εντός " " παρ. 1 - 7 τίθενται, εις αντικατάσταση των πρώην εδαφίων α) και β) του παρόντος 
άρθρου, από το άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).*** Είναι αλήθεια ότι το εδάφιο γ) φαίνεται να 
µην συνδέεται άµεσα µε την αντικατάσταση, όµως η τελευταία αφορά µόνο τα πρώην α) και β) 
εδάφια και συνεπώς, σεβόµενοι την -οµολογουµένως ανξιχνίαστη- βούληση του νοµοθέτη, 
οφείλουµε να το αφήσουµε ως έχει.======================- Η παρ. 5 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε, -µέσω του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286/βλ. σχετικά)- µε την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210/19.8.2005).-Η παρ. 5 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3518/2006 ΦΕΚ Α 272/21.12.2006 .  

Κείµενο Αρθρου 

"1. Κάθε εργοδότης υπαγόµενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως µια φορά το χρόνο 
και κατά το χρονικό διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Νοεµβρίου καταθέτει, καθ' οιονδήποτε 
τρόπο, στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα 
µε την επωνυµία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα 
περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούµενων σε αυτή µισθωτών. 

Α. Το ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο πατέρα και µητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση 
(τέκνα). 



Β. Την ειδικότητα, ηµεροµηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα. 

Γ. Τον αριθµό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.∆.), τον αριθµό µητρώου του I.Κ.Α., τον αριθµό βιβλιαρίου 
ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθµό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί 
απασχολήσεως αλλοδαπού). ∆. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, 
καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση. . 

Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ηµερήσιας εργασίας), το διάλειµµα και τις διακοπές 
εργασίας.. 

ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόµενες αποδοχές 

2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφοµένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των 
λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν 
προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον 
προϊστάµενο Προσωπικού ή Οικονοµικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συµπράττει 
στη σύνταξή του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν όλες 
τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). Τυχόν παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται 
από τον εργοδότη µε δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). 

3. Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα προσωπικού 
εντός µηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου. 

4. Με µέριµνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαµβάνεται από την 
υπηρεσία κατάθεσης σφραγισµένο και αναρτάται σε εµφανές σηµείο του τόπου εργασίας χωρίς τη 
στήλη των καταβαλλόµενων αποδοχών προφυλασσόµενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο 
παραµένει στο αρχείο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.. Στο αρχείο των κατατεθειµένων πινάκων των 
υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχει άµεση πρόσβαση η αρµόδια υπηρεσία του I.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση. 

«5. Σε περίπτωση αλλαγής της νοµικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης ή σε 
περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζοµένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει 
συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού µόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός 
δεκαπέντε ηµερών από της επέλευσης της µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του 
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού µόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το 
αργότερο ως και την ίδια ηµέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε 
κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζοµένους. Οι εργοδότες 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να προβαίνουν στην προβλεπόµενη από το 
προηγούµενο εδάφιο κατάθεση εντός 48 ωρών.»  

6. Εφόσον η, πέραν του νόµιµου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται διά 
διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της µιας οµάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή 
εκµεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας µε εναλλασσόµενες οµάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η 
κατάθεση προγράµµατος δύο φορές κατ' έτος (µία τουλάχιστον ανά εξάµηνο). 

7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση µέχρι τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά". 

γ) ∆ιατηρή εις το κατάστηµα επαρκή αριθµόν καθισµάτων, προς ανακούφισιν των µισθωτών εκ της 
ορθοστασίας κατά διαστήµατα. ***  

 
Αρθρο: 14 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 



Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ) 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εποπτεία και Ελεγχος.  

Λήµµατα 
Ελεγχος εφαρµογής Ν.∆. 1037/1971  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η επίβλεψις της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος και των βάσει τούτου διοικητικών 
πράξεων ανατίθεται εις τα όργανα της Γενικής ∆ιευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας, ως και τα κατά τόπους αρµόδια αστυνοµικά όργανα. 

2. Τα ανωτέρω όργανα εφωδιασµένα δι' εγγράφων, αποδεικτικών της ιδιότητός των δύνανται δια την 
εκτέλεσιν της αποστολής των προς διασφάλισιν της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, πλην 
των άλλων εκ της κειµένης νοµοθεσίας εξουσιών: 

α) Να εισέρχωνται ελευθέρως, ανά πάσαν ώραν, άνευ προηγουµένης ειδοποιήσεως, εις παν 
κατάστηµα, υποκείµενον εις τας διατάξεις του παρόντος και των επί τη βάσει τούτων εκδιδοµένων 
υπουργικών αποφάσεων, β) να προβαίνουν εις πάντα έλεγχον δια την προσήκουσαν εφαρµογήν 
των διατάξεων του παρόντος, 

γ) να επιβάλουν την τοιχοκόλλησιν του παρόντος και των επί τη βάσει τούτου εκδιδοµένων 
διοικητικών πράξεων. 

3. Τα όργανα της Γενικής ∆ιευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας κατά την 
άσκησιν των ανωτέρω καθηκόντων των, δύνανται να επικαλούνται την συµπαράστασιν των κατά 
τόπους αρµοδίων αστυνοµικών οργάνων. 

4. Τα όργανα της παραγράφου 1 διακόπτουν την εργασίαν του κατά παράβασιν των διατάξεων του 
παρόντος απασχολουµένου µισθωτού.  

 
Αρθρο: 15 

Ηµ/νία: 01.01.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ποινικαί κυρώσεις.  

Λήµµατα 
Ποινικές κυρώσεις  

Κείµενο Αρθρου 

Πας εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραµµένος παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αµελείας τας διατάξεις του 
παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού διοικητικών πράξεων, τιµωρείται δια των κάτωθι ποινών: 

α) ∆ια χρηµατικής ποινής µέχρι 10.000 δραχµών ή 

β) ∆ια φυλακίσεως µέχρι 6 µηνών επί ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων, ή εν υποτροπή.  

 
Αρθρο: 16 

Ηµ/νία: 01.01.1971 



Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις.  

Λήµµατα 
Μεταβατικές διατάξεις, Τελικές διατάξεις  

Κείµενο Αρθρου 

1. Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος προβλεποµένων διοικητικών πράξεων, εις ας 
περιπτώσεις απαιτούνται τοιαύται, εφαρµόζονται ως προς τας ώρας λειτουργίας των καταστηµάτων 
και τας ώρας εργασίας του προσωπικού αυτών αι προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κείµεναι 
σχετικαί διατάξεις και εις εκτέλεσιν τούτων εκδοθείσαι και ισχύουσαι διοικητικαί πράξεις. 

2. Επιφυλασσοµένη της εφαρµογής της προηγουµένης παραγράφου από της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος καταργούνται: 

α) Το Π.∆. της 13-8/4/32 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόµων περί χρονικών ορίων 
λειτουργίας εις τα καταστήµατα κ.λπ.", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Ν.∆. 
25/5/35-4/6/35 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών τινων νόµων" εξαιρέσει του 
άρθρου 18. 

β) Το άρθρον 7 του Α.Ν. 447/1937 "περί τρόπου απονοµής σεβασµού εις την εθνικήν σηµαίαν 
κ.λπ.". 

γ) Ο Α.Ν. 547/1937 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων εργατικών τινων 
νόµων" εξαιρέσει των άρθρων 5, 6, 7, 10, 11, 12 και 16. 

δ) Το άρθρον 5 του Ν. 2855/54 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών τινων νόµων". 

ε) Τα άρθρα 5 παρ. 1, 2 και 4, 6 παρ. 2 και 7 του Ν.∆. 3789/1957 "περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας". 

στ) Το άρθρον 1 του Ν.∆. 4020/1959 "περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόµων".  

 
Αρθρο: 17 

Ηµ/νία: 17.11.1971 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.11.1971 

 
Λήµµατα 
Εναρξη ισχύος Ν.∆. 1037/1971  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Εν Αθήναις τη 11 Νοεµβρίου 1971.  

 


