
Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, 

διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης 
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ΘΕΜΑ: «Απόλυτη η ευθύνη και η υποχρέωση των εργοδοτών απέναντι στους διανομείς για την 

εφαρμογή του νόμου 3850/2010. 

Εξοντωτικά τα πρόστιμα από τις παραβάσεις» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι Εστίασης και επιχειρηματίες με εργαζόμενους διανομείς,  

Με αυστηρή προειδοποίηση, το υπουργείο εργασίας, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν 

εργαζόμενους ως διανομείς παντός είδους αντικειμένων, υποχρεούνται σε πιστή εφαρμογή των μέτρων για την υγεία 

και ασφάλειά τους. 

Η ως άνω προειδοποίηση αναφέρεται στην παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού για την προστασία του εργαζόμενου, 

ως επίσης και την αυστηρή προειδοποίηση της ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην περίπτωση ΑΚΡΑΙΩΝ 

ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. 

Επαναδημοσιεύουμε τις υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι του διανομέα προς Αποφυγήν εξοντωτικών ποινών 

προς την επιχείρηση από τους Επιθεωρητές εργασίας: 

1. Υποχρεούται ο εργοδότης να δηλώνει γραπτώς στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το όχημα με τον αριθμό 

κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι ταχυμεταφορείς άρθρο 55 παρ.3 Ν.4611/2019. 

2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για ταχυμεταφορές να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και 

συντηρημένα, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των υπαλλήλων. 

3. Ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό την ατομική προστασία του 

εργαζομένου, όταν χρησιμοποιεί μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του 

εργαζομένου, άρθρο 56 Ν.4611/2019. 

4. Εάν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει 

μηνιαία αποζημίωση κίνησης και συντήρησης οχήματος ίσα με το 15% του νόμιμου κατώτατου 

μισθού. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Προειδοποιούμε τους συναδέλφους που χρησιμοποιούν μεταφορά των προϊόντων του στο 

σπίτι του πελάτη (όπως πιτσαρίες – σουβλατζίδικα – καφετέριες – εστιατόρια – σούπερ μάρκετ και 
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γενικά παντός είδους επιχείρηση μεταφοράς), να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εφαρμογή της ως 

άνω Νομοθεσίας και ειδικά στο Θέμα της Ασφάλισης. Η μη ασφάλιση του ταχυμεταφορέα αφ’ ενός 

που αντίκειται στην Νομοθεσία και επιφέρει το πρόστιμο των 10.550 ευρώ περί ανασφάλιστους, 

είναι επικίνδυνο(σε περίπτωση ατυχήματος) να καταστρέψει και την ίδια την επιχείρηση και να 

δημιουργήσει απρόβλεπτες συνέπειες.   

 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


