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Προς 
-Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
κ. Κωστή Χατζηδάκη 
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Γενική Γραμματέα  
Εργασιακών σχέσεων 
κ. Άννα Στρατινάκη 
 
 
Θέμα: Μετάθεση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της απογραφικής 
διαδικασίας των εργαζομένων - Επαναφορά της πρότασης του ΟΕΕ. 
 
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
για την ψηφιακή απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης στο 
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής 
εξαρτημένης εργασίας, δόθηκε προθεσμία μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 
για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.49758/26-05-2022 Απόφασή σας είχατε αναφερθεί 
εκτενώς στην αναγκαιότητα δίμηνης διάρκειας για την ολοκλήρωση της 
απογραφής, ενώ ο συνολικός χρόνος που στην πραγματικότητα έχετε δώσει 
υπολείπεται του χρόνου που έχετε δεσμευθεί.  

Με δελτίο τύπου που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας στις 15-12-2022 με τα 
τελευταία αποτελέσματα, τρείς εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της 
διαδικασίας απογραφής, αντικρίζουμε ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 
να έχει παραμείνει ανυπόγραφο το όποιο ανάγεται σε περίπου 30% του 
συνόλου των εργαζομένων και στο 20% των επιχειρήσεων. 



Επίσης, αρκετοί κλάδοι δραστηριοτήτων αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα 
στην διαδικασία της απογραφής και έρχονται αντιμέτωποι με μία διαδικασία 
που δεν γνωρίζουν καθώς και με ποια πρόστιμα θα χρεωθούν στο μέλλον. 

Η χειροκίνητη καταχώρηση του εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης με 
ριζικές αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προσωπικού 
και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία 
και αδυναμία στους λογιστές να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στη νέα 
διαδικασία. 

Κρίνεται αναγκαία η παράταση της συγκεκριμένης υποχρέωσης και πάλι για 
την ομαλή μετάβαση και την αποφυγή λαθών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. 

Το ΟΕΕ εμμένει για δεύτερη φορά στην αρχική πρότασή του, με την 
Φ/1/4519/24-11-2022 επιστολή του για παράταση της απογραφικής 
διαδικασίας μέχρι 31/1/2023, την οποία επικυρώνει και το ανώτατο όργανο 
του ΟΕΕ, η Συνέλευση της Αντιπροσωπείας των μελών του, στις εργασίες της 
το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022, λόγω και των λοιπών υποχρεώσεων που 
λήγουν με την εκπνοή του έτους αλλά και του όγκου εργασιών των 
επιχειρήσεων κατά την διάρκεια των εορτών. 

 

        Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

       

         Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας 

 

 

 


