
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49758 
«Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Ερ-

γασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών 

Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχό-

λησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/

13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-

κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων» (Β΄3520).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. β και γ της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/

2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της 
Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 
την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο 
της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της 
Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορ-
ροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄101).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επεί-
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α΄212).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α΄ 3),

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 
(Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/
Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1.4551/23-3-2020 
(Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’ 1131), 13564/
Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4- 2020 
(Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’ 1695), 22043/
Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6-
2020 (Β’ 2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’ 2780), 
39551/Δ1.11831/30- 9-2020 (Β’ 4261), 49091/Δ1.14744/
4-12-2020 (Β’ 5474), 53345/Δ1. 15956/11-1-2021 (Β΄139), 
8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β΄755), 90972/15-11-2021 
(B΄ 5393), 106022/21-12-2021 (B΄ 6182), 109084/31-12-
2021 (Β΄6355), 9332/2-2-2022 (B’ 390) όμοιες.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Μέρος Α
Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας 
Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών 
Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο 
απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

1. Όλες οι επιχειρήσεις - εργοδότες της Χώρας υποχρε-
ούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύ-
στημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων 
τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα 
συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, 
με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας 
πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας.

2. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος 
της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία άρχεται την 1η 
Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύ-
στημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο 
των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσό-
τερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των 
Τραπεζών της Χώρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες 
υποχρεούνται, από την ως άνω ημερομηνία (1.7.2022) να 
διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα 
ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζο-
μένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασί-
ας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων 
και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω 
επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2, οφείλουν να 
προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ , 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2Α του Μέρους 
Β της παρούσης, για το σύνολο των εργαζομένων τους 
με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι 
απασχολούνται στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου 
του δανειζόμενου προσωπικού. Η απογραφική διαδι-
κασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
για τις εν λόγω επιχειρήσεις - εργοδότες άρχεται την 1η 
Ιουνίου 2022 και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και 
την 30η Ιουνίου 2022.

4. Οι λοιπές επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας, εκτός 
των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία της 
ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡ-
ΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβα-
ση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι απασχολού-
νται στην επιχείρηση εντός του χρονικού διαστήματος 
από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022, 
συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Μέρος Β
Τροποποίηση της ΥΑ 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520)

Άρθρο πρώτο
Όπου στην υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 

(Β΄3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, γίνεται αναφορά στον “Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή στον “ΟΑΕΔ» αυτή 
αντικαθίσταται από το “Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλη-
σης” ή “Δ.ΥΠ.Α.”.

Άρθρο δεύτερο
Προστίθεται άρθρο 2Α στην υπό στοιχεία 40331/

Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, ως εξής:

“Άρθρο 2Α
Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας και 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Για την εποπτεία της αγοράς εργασίας και την ομαλή 
εισαγωγή στη χρήση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εργοδό-
τες-επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους μισθω-
τής εξαρτημένης εργασίας υποβάλλουν τα ακόλουθα:

Α. Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης
1. Η “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέ-

σης” περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας: Συμβατικές εβδο-
μαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης, Σύστημα Απασχό-
λησης (5ήμερη/6ήμερη), Στοιχεία Διαλείμματος, καθώς 
και Δυνατότητα Ευέλικτης Προσέλευσης.

2. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις δηλώνουν ανά εργαζόμενο:
i) Βασικά στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα
ii) Ημ/νία Αναφοράς Δήλωσης/Μεταβολής
iii) Στοιχεία Εργαζομένου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ)
iv) Στοιχεία που αφορούν:
- Συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο Πλήρους, Μειωμέ-

νης ή Εκ Περιτροπής Απασχόληση με προσδιορισμό της 
προέλευσής του (συμπληρώνεται ο εβδομαδιαίος χρό-
νος πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται βάσει ΣΣΕ/
Διαιτητικής Απόφασης κ.λπ.)

- Εβδομαδιαία απασχόληση (π.χ. 5ήμερη/6ήμερη)
- Διάλειμμα (διάρκεια του και εάν είναι εντός / εκτός ωραρίου)
- Ευέλικτη Προσέλευση.
3. Τα στοιχεία της παρ. 2 συμπληρώνονται ως εξής:
i) από εργοδότες-επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλά-

δο των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ, όπως καθορί-
ζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας:

α) Κατά την πρώτη εφαρμογή απογραφικά, προκει-
μένου το σύνολο του προσωπικού τους να είναι απογε-
γραμμένο κατά την 30/6/2022. Η απογραφική διαδικασία 
μπορεί να γίνει και σταδιακά από 1/6/2022 έως και το 
αργότερο 30/6/2022.

β) Σε κάθε νέα πρόσληψη διενεργούμενη από 1/6/2022 
και εντεύθεν τα εν λόγω στοιχεία συμπληρώνονται στο 
έντυπο Ε3 στο οποίο επιπλέον προστίθεται και πεδίο 
ώρας αποχώρησης κατά την 1η μέρα πρόσληψης έτσι 
ώστε να διαμορφώνεται ωράριο για την 1η μέρα.

γ) Σε περιπτώσεις μεταβολών στοιχείων δήλωσης. Τα 
στοιχεία υποβάλλονται πριν την εφαρμογή της μεταβο-
λής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας 
από τον εργαζόμενο που αφορούν.

ii) από τους λοιπούς εργοδότες-επιχειρήσεις:
α) Σε κάθε νέα πρόσληψη διενεργούμενη από 1/6/2022 

και εντεύθεν τα εν λόγω στοιχεία συμπληρώνονται στο 
έντυπο Ε3 στο οποίο επιπλέον προστίθεται και πεδίο 
ώρας αποχώρησης κατά την 1η μέρα πρόσληψης έτσι 
ώστε να διαμορφώνεται ωράριο για την 1η μέρα.

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή απογραφικά, προκει-
μένου το σύνολο του προσωπικού τους να είναι απογε-
γραμμένο κατά την 30/11/2022. Η απογραφική διαδικα-
σία μπορεί να γίνει και σταδιακά από 1/10/2022 έως και 
το αργότερο 30/11/2022.

γ) Σε περιπτώσεις μεταβολών στοιχείων δήλωσης. Τα 
στοιχεία υποβάλλονται πριν την εφαρμογή της μεταβο-
λής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας 
από τον εργαζόμενο που αφορούν.

4. Από την ένταξη εργαζομένου στην Ψηφιακή Ορ-
γάνωση Χρόνου Εργασίας βάσει της δηλωθείσας στο 
σχετικό πεδίο ημερομηνίας εφαρμογής της:

i) δημιουργείται υποχρέωση αυθημερόν υποβολής 
δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” όπως περι-
γράφεται κατωτέρω και

ii) δεν θα χρησιμοποιείται πλέον η διαδικασία υποβο-
λής Ε4 - Συμπληρωματικός Ωραρίου ούτε θα επιτρέπεται 
να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλον 
Πίνακα Προσωπικού Ε4.

Β. Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
1. Η “Οργάνωση Χρόνου Εργασίας” αφορά στις ακό-

λουθες δηλώσεις από εργοδότες-επιχειρήσεις που απα-
σχολούν εργαζομένους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας:
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i) Στοιχείων για εργαζομένους με Σταθερό Εβδομαδι-
αίο Ωράριο Απασχόλησης,

ii) Στοιχείων για εργαζομένους με Μεταβαλλόμενο/ 
Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης,

iii) Στοιχείων Αδειών εργαζομένων (δηλώνονται απο-
γραφικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που 
ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους).

2. Τα στοιχεία των περιπτώσεων i) και ii) της προηγού-
μενης παραγράφου υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους 
που αφορούν, ως εξής:

i) από εργοδότες-επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλά-
δο των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ, όπως καθορί-
ζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας:

α) Κατά την πρώτη εφαρμογή (από 1/6/2022 έως 
30/6/2022) απογραφικά και αυθημερόν για το σύνολο 
των εργαζομένων τους που δηλώθηκαν ως εντασσόμε-
νοι στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, οπότε 
και τυχόν αλλαγή του προγράμματος εργασίας για τους 
εργαζόμενους αυτούς παύει να δηλώνεται εφεξής με Ε4 
Συμπληρωματικό Ωραρίου.

β) Σε κάθε νέα πρόσληψη διενεργούμενη από 1/6/2022 
και εντεύθεν για τους εντασσόμενους στην Ψηφιακή Ορ-
γάνωση Χρόνου Εργασίας εργαζομένους. Στην περίπτω-
ση αυτή, τυχόν αλλαγή του προγράμματος εργασίας για 
τους νέους εργαζομένους παύει να δηλώνεται εφεξής με 
Ε4 Συμπληρωματικό Ωραρίου.

γ) Σε περιπτώσεις μεταβολών της Οργάνωσης Χρόνου 
Εργασίας. Τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την μεταβολή 
και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από 
τον εργαζόμενο που αφορούν.

Διατηρείται σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση υπο-
βολής Ε8 για την αναγγελία της Νόμιμης Υπερωριακής 
Απασχόλησης.

ii) από τους λοιπούς εργοδότες-επιχειρήσεις:
α) Κατά την πρώτη εφαρμογή (από 1/10/2022 έως 

30/11/2022) απογραφικά και αυθημερόν για το σύνολο 
των εργαζομένων τους που δηλώθηκαν ως εντασσόμε-
νοι στην ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας, οπότε 
και τυχόν αλλαγή του προγράμματος εργασίας για τους 
εργαζόμενους αυτούς παύει να δηλώνεται εφεξής με Ε4 
συμπληρωματικό Ωραρίου.

β) Σε κάθε νέα πρόσληψη διενεργούμενη από 1/10/2022 
και εντεύθεν οπότε και τυχόν αλλαγή του προγράμματος 
εργασίας για τον εργαζόμενο αυτόν παύει να δηλώνεται 
εφεξής με Ε4 συμπληρωματικό Ωραρίου.

γ) Σε περιπτώσεις μεταβολών της Οργάνωσης Χρόνου 
Εργασίας. Τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την μεταβολή 
και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από 
τον εργαζόμενο που αφορούν.

Διατηρείται σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση υπο-
βολής Ε8 για την αναγγελία της Νόμιμης Υπερωριακής 
Απασχόλησης.

3. Η υποχρέωση υποβολής Ε4 Συμπληρωματικός Ωρα-
ρίου εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ένταξη του εργα-
ζομένου στην “Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας” 
βάσει της δηλωθείσας στο σχετικό πεδίο ημερομηνίας 
εφαρμογής της.

4. Ο εργοδότης δηλώνει ανά εργαζόμενο:
α. Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης
Για τους εργαζόμενους με Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωρά-

ριο Απασχόλησης υποβάλλονται στοιχεία που θα περιέ-
χουν για όλες τις ημέρες της εβδομάδας τα εξής:

i) Βασικά στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα
ii) Ημερομηνίες Εφαρμογής Ωραρίου [Από - Έως (Προ-

αιρετικό)]. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πεδίου 
“’Έως”, το δηλωθέν ωράριο ισχύει στο διηνεκές.

iii) Στοιχεία εργαζομένου/ων
- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα
- Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας, όπως περιγράφεται 

στη σχετική ενότητα της παρούσας απόφασης
β. Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωρά-

ριο Απασχόλησης
Η δήλωση υποβάλλεται για εργαζόμενους με μετα-

βαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απα-
σχόλησης, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους σε 
περίπτωση αλλαγής της οργάνωσης του Χρόνου Εργα-
σίας τους. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται πριν την 
ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Για τους εργαζόμενους με Μεταβαλλόμενο/Τροποποι-
ούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης υποβάλλονται 
στοιχεία που θα περιέχουν για όλες τις ημερομηνίες ανα-
φοράς τα εξής:

i) Βασικά στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα
ii) Στοιχεία εργαζομένου/ων
- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα
- Ημερομηνία εφαρμογής (Από- Έως)
- Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας, όπως περιγράφεται 

στη σχετική ενότητα της παρούσας απόφασης
γ. Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας
Η Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα πεδία ανά ημέρα (Δευτέρα - Κυριακή):

Τύπος Συμπλήρωση Σχόλια

Εργασία - Συνεχές Ωράριο Ώρα (Από - Έως) Επιτρέπεται να είναι κενό μόνο εφόσον δηλώνεται παρα-
κάτω “Ρεπό” ή “Μη Εργασία”

Εργασία - Διακεκομμένο ωράριο Ώρα (Από - Έως)
Προαιρετικά (Σε περίπτωση ύπαρξης, το δεύτερο διάστημα 
“Από” θα πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 ώρες από την ώρα 
“Έως” του προηγούμενου διαστήματος εργασίας)

Τηλεργασία Ώρα (Από-Έως)
Εβδομαδιαία Ανάπαυση - Ρεπό Ναι /Όχι Δεν συνδυάζεται με το πεδίο “Εργασία”

Μη Εργασία (Επιτρέπεται στην περίπτω-
ση εκ περιτροπής απασχόλησης) Ναι /Όχι Δεν συνδυάζεται με το πεδίο “Εργασία”
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Ισχύον Ωράριο
Το ισχύον ωράριο ανά ημερομηνία με βάση τις πα-

ραπάνω διαδικασίες προκύπτει από την Ημερομηνία 
Εφαρμογής Ωραρίου “Από” και μετά.

Σε περίπτωση επικάλυψης διαστημάτων ισχύει η τε-
λευταία υποβληθείσα δήλωση για το κάθε διάστημα.

δ. Άδειες
Υποβάλλεται δήλωση των χορηγούμενων αδειών απο-

γραφικά, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που 
ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους.

Κατά την υποβολή, δηλώνονται τα ακόλουθα:
i) Στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα
ii) Ημ/νια Υποβολής
iii) Στοιχεία Εργαζόμενων
- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα
- Ημερομηνίες Εφαρμογής (Από - Έως) και ημέρες αδεί-

ας εντός του διαστήματος αυτού
- Τύπος Άδειας
- Ώρα Από - Ώρα Έως (σε περίπτωση τύπου Ωροάδειας)
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή η δήλωση υποβάλ-

λεται:
i) από εργοδότες- επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλά-

δο των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ, όπως οι επιχει-
ρήσεις αυτές καθορίζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας, 
για άδειες χορηγούμενες από 1/6/2022 έως και 30/6/2022 
σε εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή ορ-
γάνωση του χρόνου εργασίας και στην ψηφιακή κάρτα.

ii) από τους λοιπούς εργοδότες-επιχειρήσεις, για άδειες 
χορηγούμενες από 1/10/2022 έως και 30/11/2022 για 
εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή οργά-
νωση του χρόνου εργασίας.

Γ. Στοιχεία Ψηφιακής κάρτας εργασίας - Δήλωση πραγ-
ματικής έναρξης και λήξης απασχόλησης εργαζομένου/ων

1. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο 
των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ, όπως αυτές καθο-
ρίζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας, ενεργοποιούν την 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για όλους τους εργαζομένους 
τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως 
ορίζονται στο Μέρος Α’, συμπεριλαμβανομένου του δα-
νειζόμενου προσωπικού. Η κάρτα είναι προσωποποιημέ-
νη και μοναδική για κάθε εργασιακή σχέση που συνδέει 
εργαζόμενο και εργοδότη.

2. Η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας 
πραγματοποιείται, κατά την υποβολή “Δήλωσης Μετα-
βολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης”, εντός του αποκλει-
στικού διαστήματος από 1/6/2022 έως και 30/6/2022.

Σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων πραγματοποιούμε-
νες από 1/6/2022 και εντεύθεν, η ως άνω ενεργοποίηση 
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας γίνεται κατά την υποβο-
λή του εντύπου Ε3 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3. Από την ημερομηνία υποχρεωτικής ενεργοποίησης 
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι εργοδότες υποχρεού-
νται να τηρούν σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας 
των εργαζομένων τους, όπου γίνεται άμεση καταγραφή 
της πραγματικής έναρξης και λήξης της απασχόλησης 
των εργαζομένων τους. Προς τον σκοπό αυτό μπορούν 
να αξιοποιούν μεταβατικά, μέχρι την εγκατάσταση δι-
κού τους συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας 

των εργαζομένων τους, λογισμικό που τους παρέχεται 
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Το σύστημα αυτό διαβιβάζει αυτοματοποιημένα και σε 
πραγματικό χρόνο τις εγγραφές για την έναρξη και λήξη 
της απασχόλησης των εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

4. Σε περίπτωση που επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας ή 
αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιό-
τητα του εργοδότη, το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του 
συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργα-
ζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος 
αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ο εργοδότης υποχρεούται να 
ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οι-
κεία Επιθεώρηση Εργασίας. Την ίδια υποχρέωση έχει ο 
εργοδότης και αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέ-
ρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του εργοδότη.

5. Η παράλειψη υποβολής στοιχείων της ψηφιακής 
κάρτας εργαζομένων σε σχέση με την πραγματική έναρ-
ξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης τους συσχε-
τιζόμενη με τον αριθμό των αναμενόμενων δηλώσεων 
υποβολής, αποτελεί κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη 
από την ανάλυση εκτίμησης κινδύνου του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, 
προκειμένου η σχετική επιχείρηση να ελεγχθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

6. Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι:
i) Στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα
ii) Ημ/νια Υποβολής
iii) Στοιχεία Εργαζόμενων
- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα
- Ημερομηνία Αναφοράς,
- Ώρα Έναρξης (υποχρεωτικό κατά τη δήλωση έναρξης 

απασχόλησης),
- Ώρα Λήξης (υποχρεωτικό κατά τη δήλωση λήξης 

απασχόλησης)
7. Τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου 

εργασίας κάθε επιχείρησης τηρούνται υποχρεωτικά 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών και 
κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοι-
χεία του συστήματος που τον αφορούν. Τα αντίστοιχα 
στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τηρούνται υποχρεωτικά για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και κάθε 
εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία 
του συστήματος που τον αφορούν.”

Άρθρο τρίτο
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-

9-2019 (Β΄3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μέρος Γ 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1/6/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026683105220004*
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