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Αθήνα,    27/06/2014 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 
Ε85/43 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
 
ΑΡΙΘ.:48 
 
ΠΡΟΣ: 
Τους αποδέκτες Πίνακα Α΄ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής.  

 
ΘΕΜΑ :  

 
«Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου 
Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Έλεγχος 
τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας – Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) – 
Επιβολή άλλων κυρώσεων».  
 

ΣΧΕΤ. : Το υπ’ αριθμ.: Ε85/39/2-6-2014 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης 
Ασφάλισης – Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

 
Μετά την έκδοση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι 

διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) περί 
κατάργησης, από 1/6/2014 της υποχρέωσης τήρησης του Ε.Β.Κ.Ν.Π., σας 
κοινοποιούμε με την παρούσα την υπ’ αριθμ.: Φ.11321/11115/802/2-6-2014,          
(ΦΕΚ 1551/12-6-2014 τ.Β΄), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και 
κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από τη Ε.ΥΠ.Ε.Α. και 
τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των 
ελεγκτικών υπηρεσιών» και σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες για την εφαρμογή 
της: 
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ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – 

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ 

Με τη κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση της περ. 6 της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 
89/11-4-2014 τ.Α΄), καθορίζονται : 
Άρθρο 1: 

 Η επιβολή κυρώσεων, κατά δέσμια αρμοδιότητα των ελεγκτών της 
Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των αρμοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά την 
διαπίστωση της μη αναγραφής εργαζομένου ή εργαζομένων στο έντυπο 
Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.  

 Το ύψος, ανά κατηγορία, της διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο), για την 
μη αναγραφή εργαζόμενου στο Πίνακα Προσωπικού.  

 Το είδος και η διαδικασία επιβολής άλλων κυρώσεων, πέραν των 
χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος υπότροπου για τις 
ανωτέρω παραβάσεις, εργοδότη.  

 
Άρθρο 2:  

 Η επιβολή διοικητικής κύρωσης και το ύψος αυτής (αυτοτελές 
πρόστιμο), για την περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη 
του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).  

 
 Με την ίδια Υπουργική Απόφαση:  
Άρθρο 3: 

 Ρυθμίζεται το θέμα, της μη επιβολής περισσότερων του ενός προστίμου, 
για την ίδια αιτία, εντός της ίδιας ημέρας.  

 
Άρθρο 4:  

 Περιγράφεται η διαδικασία διαπίστωσης καταγραφής και βεβαίωσης 
του είδους της παράβασης, η σύνταξη και επίδοση των Πράξεων 
Επιβολής Προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων αυτών, 
η παρεχόμενη έκπτωση στις περιπτώσεις εμπρόθεσμης καταβολής, καθώς 
και το είδος του ενδίκου μέσου και το όργανο επίλυσης της 
ανακύπτουσας διαφοράς, στην περίπτωση αμφισβήτησης.  

 
Άρθρο 5: 

 Ορίζονται τα αρμόδια όργανα για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό 
των ελέγχων Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.ΥΠ.Ε.Α..  

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ



 3

 
 
Β. 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

 
Με την υπ’ αριθμ.: 5072/6/25-2-2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25-2-2013), απόφαση 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.: 28153/126/30-8-2013 (ΦΕΚ 2163, Β΄) όμοια, 
τέθηκε σε ισχύ από 1/3/2013, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», μέσω του 
οποίου καταγράφονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι ροές μισθωτής απασχόλησης, 
με την αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο και για κάθε περιοχή της χώρας, 
κρίσιμων στοιχείων που αφορούν στις προσλήψεις, αποχωρήσεις μισθωτών. 
 
Στο εν λόγω Π.Σ. υποβάλλονται, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, τα έντυπα: 
α) Ε3. Αναγγελία Πρόσληψης. 
β) Ε4. Πίνακας Προσωπικού. 
γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. 
δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. 
ε) Ε7. Βεβαίωση  - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή            
    έργου. 
στ)Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης. 
ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής  
    Εργασίας. 
η)Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.       
 

Τα έντυπα Ε3 και Ε4 υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια 
ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον 
εργαζόμενο.  

Σημειώνεται ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.2874/2000 ΦΕΚ 286 Α΄. 
29-12-2000) προβλέπεται η υποχρέωση ετήσιας κατάθεσης, στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., του Εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) από το σύνολο 
των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους, εντός του 
χρονικού διαστήματος από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου και επιπλέον, η 
υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικού Εντύπου Ε4 για κάθε νέα πρόσληψη, 
ταυτόχρονα με την υποβολή του Εντύπου Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης). 
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Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, οι εργοδότες υποχρεούνται να αναρτούν 
σε εμφανές σημείο στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, το έντυπο Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού).  

Ειδικά οι νέοι εργοδότες οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη προσωπικού για 
πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες 
προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα Έντυπα Ε3 
και Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή τους ως 
εργοδότες στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω του 
αρμοδίου Υποκαταστήματος.   

Ως ημερομηνία υποβολής των Εντύπων, θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς 
ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, στο Σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον 
αποστολέα – εργοδότη, μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Διορθώσεις δεν μπορούν 
να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.   
 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης 
με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ή και του Ο.Α.Ε.Δ., σε 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσία τους.  

Στα ως άνω έντυπα Ε3 και Ε4, εμπεριέχονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία 
που αναγράφονται στο  Ε.Β.Κ.Ν.Π. και τα οποία, αφορούν  στα προσωπικά 
στοιχεία του εργαζόμενου (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός), στην ημερομηνία 
πρόσληψης, στον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, στην ειδικότητα και στις 
αποδοχές, (μισθός ή ημερομίσθιο).  

Με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, καθιερώθηκε από 
1/3/2013 ως υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των 
εντύπων Ε3 και Ε4, κατά την πρόσληψη των εργαζομένων  και πριν αναλάβουν 
εργασία.  

Κατόπιν αυτών, κρίθηκε σκόπιμο να καταργηθεί  η υποχρέωση των 
εργοδοτών να τηρούν ταυτόχρονα και παράλληλα σε χειρόγραφη μορφή το 
Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, σύμφωνα με 
την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014, και κατ’ ακολουθία καταργείται και 
η επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Ε.Β.Κ.Ν.Π., όπως ήδη, σας έχει γνωστοποιηθεί με το αναφερόμενο στα σχετικά, 
Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ως 
άνω κατάργηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π. και των αντίστοιχων κυρώσεων ισχύει για 
μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1/6/2014 και εφεξής.  
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Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ Ε.Β.Κ.Ν.Π. – 
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
    ΕΛΕΓΧΟ. 
 

Όπως ορίζεται στις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 20 Ν.4255/2014, τα 
Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, τηρούνται 
ως 31/5/2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα, στους 
χώρους απασχόλησης, για δέκα (10) έτη από τη νόμιμη θεώρηση τους και 
επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούν τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για την εφαρμογή της διάταξης αυτής  ως νόμιμη 
θεώρηση εκλαμβάνεται η αναγραφή σχετικής επισημειωματικής πράξης του 
αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου, επί του δεύτερου φύλλου του βιβλίου, που 
παραμένει ως στέλεχος, μετά την αποκοπή του πρώτου φύλλου από το αρμόδιο 
ελεγκτικό όργανο, κατά την διενέργεια του ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
τις ισχύουσες οδηγίες μας.    

Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στην περ. στ. της παρ. 9 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/51 
(Σχετ. Εγκ. 38/98 κ.α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε, μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα από την ισχύ,  του παρόντος  άρθρου, δηλαδή μέχρι 
31/5/2014, επιφέρουν την επιβολή της ίδιας διοικητικής κύρωσης (ΠΕΠΑΕ) και του 
αντίστοιχου ύψους προστίμου που ίσχυαν την προαναφερόμενη ημερομηνία, οι δε 
Καταλογιστικές Πράξεις, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με την 
ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία, ενώ τυχόν αμφισβητήσεις κατ’ αυτών, 
επιλύονται, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,             
(άρθρο 120).  
  
Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ 
     ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ 
     ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 που ισχύουν από 
1/6/2014, και με την προαναφερόμενη εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, 
Υπουργική Απόφαση, τροποποιούνται, μετά την κατάργηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π., οι 
αρμοδιότητες των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των αρμοδίων υπαλλήλων των 
Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανατίθεται στα όργανα αυτά, η διενέργεια 
επιτοπίων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και 
τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακα 
Προσωπικού).  
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Επίσης, ανατίθεται ο έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση του          
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

Οι Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ιδρύματος, που 
κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον 
ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν 
διοικητική κύρωση (πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη 
πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.  

Επιπλέον ελέγχουν την τήρηση από αυτόν του Πίνακα Προσωπικού και 
επιβάλλουν αμελλητί, διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), στην 
περίπτωση μη τήρησης του Πίνακα.   

Σημειώνεται ότι ως ισχύοντας Πίνακας Προσωπικού θεωρείται ο πίνακας, 
που κατά τα προαναφερθέντα, έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. 
και αφορά στην χρονική περίοδο αναφοράς του ελέγχου.  
  
Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
     ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

 
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, οι παραβάσεις και 

τα επιβαλλόμενα πρόστιμα καθορίζονται ως ακολούθως :  
 
Α) Παράβαση : Μη αναγραφή εργαζομένου στο έντυπο Ε4 (Πίνακα 

Προσωπικού).  
 

 
Επιβαλλόμενο 
Πρόστιμο : 

Ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη 
προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, επί (18) 
δεκαοκτώ μήνες εργασίας για αδήλωτο εργαζόμενο – 
υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο 
ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία 
προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για 
κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την 
ηλιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του 
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.  
Συγκεκριμένα για κάθε εργαζόμενο που δεν έχει αναγραφεί 
στον Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται πρόστιμο ως 
ακολούθως. 
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ΜΙΣΘΟΣ  

 
ΕΠΙ ΜΗΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ  
 

ΓΙΑ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

 
 

586,08 

 
 

18 

 
 

10.549,44 € 

 
ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

 
 

510,95 

 
 

18 

 
 

9.197,10 € 

                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

 
ΕΠΙ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
 

 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 

ΕΤΩΝ 
 

 
 
 

26,18  

 
 
 

403 

 
 
 

10.550,54 € 

 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 

ΕΤΩΝ 
 

 

 
 

22,83 

 
 

403 

 
 

9.200,49 € 

 
 

Επισημαίνουμε ότι, κατά την σχετική θεωρία και την πάγια νομολογία των 
δικαστηρίων, ο όρος υπάλληλος αποδίδεται στον εργαζόμενο που κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, καταβάλλει κατά κύριο λόγο πνευματικές δυνάμεις, 
ενώ ο όρος εργατοτεχνίτης αποδίδεται στον εργαζόμενο, ο οποίος κατά την 
εκτέλεση της εργασίας του χρησιμοποιεί σωματική και χειρωνακτική ικανότητα.  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ



 8

 
 
Άλλες Κυρώσεις : 
 

 
Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο εδαφ. β΄. του άρθρου 
1 της κοινοποιημένης Υπουργικής Απόφασης, σε 
περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης για την παραπάνω 
παράβαση, επιβάλλεται πέραν των ανωτέρω χρημάτων 
προστίμων και το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή 
οριστικής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 
παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του 
συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει 
διαπραχθεί η παράβαση, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των οριζομένων στο εδ. β΄ παρ.3 του άρθρου 
23 σε συνδυασμό με το εδ. Β της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α΄).  
Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν 
επηρεάζει την υποτροπή.    

 
 

Β) Παράβαση: 
 
Μη τήρηση του Πίνακα Προσωπικού (Ε4) από τον 
υπόχρεο εργοδότη. 
 

 
Επιβαλλόμενο  
Πρόστιμο : 

 
Πέραν του ανωτέρω προστίμου που επιβάλλεται για την μη 
αναγραφή εργαζόμενου στο Πίνακα Προσωπικού, 
καθιερώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 της 
κοινοποιούμενης Υ.Α., ειδική αυτοτελής κύρωση 
(αυτοτελές πρόστιμο), που επιβάλλεται από τους ελεγκτές 
της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους 
Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις μη 
τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη του εντύπου Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού).  
Το αυτοτελές επιβαλλόμενο πρόστιμο για την παράβαση 
αυτή, ανέρχεται σε  πεντακόσια (500) ευρώ και 
επιβάλλεται σωρευτικά και ανεξάρτητα από την επιβολή 
του προστίμου που αφορά στην μη αναγραφή 
εργαζομένου στο Πίνακα Προσωπικού.  
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Η κατά δέσμια αρμοδιότητα επιβολή των προαναφερομένων διοικητικών 

κυρώσεων, αφορά στην δυνατότητα των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των 
αρμοδίων υπαλλήλων Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να επιβάλλουν άμεσα τις 
κυρώσεις αυτές, ταυτόχρονα με την διαπίστωση των παραβάσεων και χωρίς  την 
προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ή τυχόν 
διευκρινίσεων.  

 
 
ΣΤ.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 
 
1.  ΔΕΛΤΙΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

Όπως προαναφέρθηκε, αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την διαπίστωση των 
ανωτέρω παραβάσεων και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, ορίζονται οι 
ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων.  

Τα όργανα αυτά, κατά την διενέργεια των ελέγχων, πέρα της έρευνας για την 
τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διενεργούν ειδικό έλεγχο κατά τα 
προαναφερόμενα.  

Ταυτόχρονα συντάσσουν επιτόπου το επισυναπτόμενο έντυπο: «ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ», το οποίο εν συνεχεία επιδίδουν, κατά τα συνήθη, στον εργοδότη.  
 Σημειώνεται ότι τα επισυναπτόμενα στην παρούσα Δελτία Ελέγχου 
αποτελούν Υποδείγματα που θα συμπληρώνονται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. 
εις τριπλούν και από τους υπαλλήλους των Υποκαταστημάτων εις διπλούν.  

Για την συμπλήρωση του Δελτίου Ελέγχου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δίδεται στην καταγραφή των ορθών ατομικών και ασφαλιστικών στοιχείων 
των απασχολουμένων.  

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραλείπεται η συμπλήρωση των στηλών 
που αναφέρονται στην ηλικία και στην κατηγορία – ειδικότητα των εργαζομένων, 
καθόσον από τα στοιχεία αυτά, καθορίζεται το ύψος του προστίμου που πρόκειται 
να επιβληθεί.  

Για απασχολούμενους κάτω των 25ετών, η ένδειξη στην οικεία στήλη θα 
παραμένει κενή, ενώ ως κατηγορία θα αναφέρεται ανάλογα ο όρος 
«εργατοτεχνίτης» ή «υπάλληλος» η δε στήλη θα συμπληρώνεται και με την 
ειδικότητα.   
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Επίσης στο Δελτίο Ελέγχου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή η 

αύξουσα αρίθμηση, η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του ελέγχου, η 
απογραφή ή μη του εργοδότη στα Μητρώα Εργοδοτών, καθώς επίσης και τυχόν 
παρατηρήσεις ή ειδικές διαπιστώσεις του ελέγχου, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά την σύνταξη της Πράξης Επιβολής Προστίμου.  

Το Δελτίο Ελέγχου υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο 
υπαλλήλους, επιδίδεται ενυπόγραφα στον υπεύθυνο εργοδότη ή στον εκπρόσωπο 
του, ενώ αντίγραφο θα τίθεται στο φάκελο εργοδότη που τηρείται στο αρμόδιο 
Υποκατάστημα.  
 
2.   ΠΡΑΞΗ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  
  
Σύνταξη– Επίδοση – Καταβολή Προστίμου.  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης μετά 
την σύνταξη και την επίδοση του Δελτίου Ελέγχου στον υπόχρεο εργοδότη, με το 
οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, συντάσσεται σε βάρος του και 
επιδίδεται άμεσα και πάντως όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την σύνταξη και επίδοση του Δελτίου Ελέγχου, η ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Π.Ε.Π.) σε ειδικό προς τούτο έντυπο, Υπόδειγμα του οποίου, σας 
κοινοποιούμε με την παρούσα.  

Στη Πράξη Επιβολής Προστίμου προσδιορίζεται το ύψος της κύρωσης 
(πρόστιμο) που αντιστοιχεί στην παράβαση που βεβαιώθηκε, αναγράφονται τα 
στοιχεία του υπόχρεου εργοδότη (φυσικού ή νομικού προσώπου) καθώς και τα 
πλήρη στοιχεία των μισθωτών που βρέθηκαν να απασχολούνται, δίχως να έχουν 
αναγραφεί στο Πίνακα Προσωπικού, (Έντυπο Ε4). 

Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης είναι 
αναπόγραφος, συντάσσεται το Δελτίο Ελέγχου και διαβιβάζεται με τυχόν άλλα 
στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την αυτεπάγγελτη 
απογραφή του εργοδότη, στα Μητρώο Εργοδοτών και στην περίπτωση αυτή η 
Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την απογραφή του εργοδότη, από το Ελεγκτικό Όργανο που συνέταξε το Δελτίο 
Ελέγχου.  

Ειδικά και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/7/2014 και για λόγους 
αναπροσαρμογής των λογισμικών εφαρμογών του Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι 
Πράξεις Επιβολής Προστίμου συντάσσονται και επιδίδονται, το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την σύνταξη και επίδοση του Δελτίου 
Ελέγχου.  
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Η Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) κοινοποιείται στον υπόχρεο 

εργοδότη σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 
3 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αναφέρονται στην διαδικασία 
επίδοσης των Καταλογιστικών Πράξεων και στην τήρηση του ουσιώδους 
τύπου  της νόμιμης κοινοποίησης. 

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου με την οποία επιβάλλονται οι ανωτέρω 
κυρώσεις, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και την ταμειακή 
του βεβαίωση.  

Κατά του υπόχρεου εργοδότη επισπεύδονται, κατά τα γνωστά, τα μέτρα 
διοικητικής εκτέλεσης, το δε πρόστιμο εισπράττεται και αποτελεί έσοδο του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Π.Ε.Π.   

Όπως ειδικά ορίζεται, σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου  
εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την 
ημερομηνία επίδοσης της αντίστοιχης Π.Ε.Π., παρέχεται έκπτωση 30% επί του 
επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της Υ.Α.. Για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει αμέσως μετά την επίδοση της Π.Ε.Π. να ενημερώνεται το 
Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (καταχώριση ημερομηνίας επίδοσης).   

Στις περιπτώσεις που η Π.Ε.Π. έχει συνταχθεί χειρόγραφα, θα φέρει αυτοτελή 
ετήσια ρύθμιση και θα ενημερώνεται μέσω της επιλογής «Οικονομικές Κινήσεις 
Οφειλέτη», η οθόνη «Λοιπές Χρεωστικές Κινήσεις», με τύπο κίνησης:115.   

Διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η επιβολή και των δύο κυρώσεων 
άρθρου 1 και 2 της Υ.Α. με την σύνταξη μιας καταλογιστικής πράξης (Π..Ε.Π.).     
 
Επίλυση Αμφισβητήσεων  
 

Όπως ρητά ορίζεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, κατά της Πράξης 
Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμοδίου 
Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2717/97 (Κ.Δ.Δ.), 
όπως ισχύουν, σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της.  

Μέσα στην ίδια προθεσμία και με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο της 
προσφυγής με την σχετική πράξη κατάθεσης, επιδίδεται στο αρμόδιο 
Υποκατάστημα ή Υπηρεσία, τα όργανα των οποίων επέβαλαν το πρόστιμο.  
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Τόσο η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, όσο και η άσκηση αυτής, 
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Πράξης Επιβολής Προστίμου.  

Τονίζεται ότι, αρμόδιο για τον σχηματισμό του Διοικητικού Φακέλου, καθώς 
για την διατύπωση των απόψεων της Υπηρεσίας, προς το αρμόδιο Διοικητικό 
Δικαστήριο, είναι το Υποκατάστημα, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου 
λειτουργεί η επιχείρηση.  

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής αναρμοδίως αίτησης θεραπείας 
– ένστασης (ενδικοφανή προσφυγή), κατά των Π.Ε.Π., αυτές δεν θα τίθεται για 
κρίση ενώπιον της  Τ.Δ.Ε. αλλά θα αρχειοθετούνται, με ταυτόχρονη ενημέρωση του 
υπόχρεου για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, κατά τα προηγούμενα.  
 
 
Ζ. ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
    ΙΔΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ.  
 

Αν κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας, επιβληθούν σε μια επιχείρηση, 
περισσότερα του ενός, πρόστιμα, για την ίδια αιτία, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Σ.ΕΠ.Ε., της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις 
παραβάσεις των άρθρων  1 και 2 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, η 
καταβολή του προστίμου, γίνεται άπαξ και βάσει της Πράξεως Επιβολής 
Προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον υπόχρεο εργοδότη.  
 
  
Η. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. 
 

Για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του 
έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών και προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και 
να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ελεγκτικών φορέων ανατίθεται 
στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. σε συνεργασία με τον Διευθυντή της 
Ε.ΥΠ.Ε.Α., ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η 
παρακολούθηση των ελέγχων των υπηρεσιών κάθε φορά.  
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Θ.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
 
 

• Τα συνημμένα Υποδείγματα,  
α) του Δελτίου Ελέγχου που θα χρησιμοποιείται από τους ελεγκτές της 

Ε.ΥΠ.Ε.Α.,  
β) του Δελτίου Ελέγχου που θα χρησιμοποιείται από τους αρμοδίου 

υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και της Πράξης Επιβολής Προστίμου (σε 
τρία αντίτυπα), στη πρώτη εφαρμογή και μέχρι την έκδοση τυποποιημένων 
εντύπων και την δημιουργία ειδικής οθόνης διαχείρισης και εκτύπωσης των 
Π.Ε.Π. στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα παράγονται σε φωτοαντίγραφα.  
• Στο Δελτίο Ελέγχου απαραίτητα θα συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου 

ή η αύξουσα αρίθμηση και στην ειδική θέση «τήρηση του εντύπου (Ε4)», η 
αντίστοιχη ένδειξη.  

• Η παράβαση του άρθρου 2 της Υ.Α., «μη τήρηση του ισχύοντα Πίνακα 
Προσωπικού», αφορά:  
α) Την μη υποβολή του εντύπου Ε4 – Πίνακας Προσωπικού στο Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ.  
β) Στην μη τήρηση του εντύπου Ε4 στο χώρο απασχόλησης.  
Στην α΄ περίπτωση, το αυτοτελές πρόστιμο επιβάλλεται ταυτόχρονα και με 
την ίδια Π.Ε.Π. με το πρόστιμο, για τη μη αναγραφή εργαζομένου.  
Στην β΄ περίπτωση, με τη παράβαση της μη τήρησης του Πίνακα 
Προσωπικού στο χώρο απασχόλησης, εξομοιούται και η μη επίδειξη           
«του ισχύοντα Πίνακα» στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

• Ο έλεγχος για τη μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στο χώρο απασχόληση του 
Εντύπου Ε4 δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

• Από την Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, επισπεύδονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις, για 
την πιστοποίηση ως χρηστών, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Εσόδων 
των Υποκαταστημάτων, ώστε σε σύντομο χρόνο να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση τους, στα δεδομένα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να 
αξιοποιούνται οι δυνατότητες του συστήματος αυτού, στην ανάπτυξη των 
ελεγκτικών δράσεων.  
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Η Διοίκηση του Ιδρύματος, όπως επανειλημμένα κατά το παρελθόν  έχει 

εξαγγείλει, αναγάγει σε ύψιστη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης 
εργασίας με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποδεδειγμένα, 
επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.   
 Με τις καινούργιες διατάξεις, επέρχονται σημαντικές μεταβολές στις 
ελεγκτικές διαδικασίες και επαυξάνονται οι διοικητικές κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε βάρος εργοδοτών που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται με αυτές.   
 Κυρίως όμως, εναρμονίζονται, οι ελεγκτικές διαδικασίες και οι διοικητικές 
κυρώσεις, που εφαρμόζουν και επιβάλλουν τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος με τις 
αντίστοιχες των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.  
 Για του λόγους αυτούς, τα θεσπιζόμενα μέτρα, δεν πρέπει να εκληφθούν ως 
«εισπρακτικά», καθώς στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της 
ανασφάλιστης εργασίας, η οποία στερεί από το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης 
σημαντικούς πόρους, αλλά και τους εργαζόμενους από το κοινωνικό δικαίωμα 
της ασφαλιστικής προστασίας.  
 
 
Συν/να: α) Υπόδειγμα Δελτίου Ελέγχου. 
                   Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
               β) Υπόδειγμα Δελτίου Ελέγχου Ε.ΥΠ.Ε.Α. 
               γ) Υπόδειγμα Π.Ε.Π. τρία (3) αντίτυπα .  
               δ) Κοινοποιούμενες Διατάξεις. 
 
 
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
    & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

                                                                              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 

5. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

6. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 

7. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 106 72  Αθήνα 

8. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη 

9. 
 
 10.   

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος 
Αδριανού 7, 154 51 Ν. Ψυχικό 

11. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  105 63  Αθήνα  

12. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα 

13. Ε.Ν.Α.Ε. 
Μεσογείων 15, 115 26  Αθήνα 

14. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 37, 106 72 Αθήνα 

15. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 

16. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα 

17. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 , 106 82 Αθήνα 

18. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

19. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 4, 104 33 Αθήνα 

20. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 106 71 Αθήνα 

21. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη 
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22. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς 

23. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη 

24. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  262 21 Πάτρα 

25. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα 

26. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα 

27. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς 

28. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 

29. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

30. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

31. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

32. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :                 ……....................... 
 

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) :    ΝΑΙ      

                                           ΟΧΙ      
 

 ………………ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ………………………………… 

       ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ            ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ                                                     

       ΔΕΛΤΙΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ   
 
 
                                
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………….ΩΡΑ………….. 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :    ..................................................................................... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :  .................... /.................................................................. 
  ΕΙΔΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  .....................................................................................  Α.Φ.Μ. :          ........................................................................................ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :   .....................................................................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  :  ........................................................................................ 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΤΡΟΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΝΩ 
ΤΩΝ 
25 

Α.Μ.Α. / 
Α.Μ.Κ.Α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ  
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: 
 
 
 

 

 
Ο/ΟΙ  ΕΛΕΓΞΑΣ/ΑΝΤΕΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΟΙ :   .............................................................................................. Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ   ................................................................................ 
 
                                                                                                                                                                                       ΙΔΙΟΤΗΤΑ           ………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ        ………………………………………………………… 
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ΑΥΞ. ΑΡΙΘ. :                 ……....................... 
 

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) :    ΝΑΙ      

                                           ΟΧΙ      
 

 Ε.ΥΠ.Ε.Α.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  .................................. 

       ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ            ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ                                                     

       ΔΕΛΤΙΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ   
 
 
                                
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………….ΩΡΑ………….. 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :    ..................................................................................... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :  .................... /.................................................................. 
  ΕΙΔΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  .....................................................................................  Α.Φ.Μ. :          ........................................................................................ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :   .....................................................................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  :  ........................................................................................ 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΤΡΟΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΝΩ 
ΤΩΝ 
25 

Α.Μ.Α. / 
Α.Μ.Κ.Α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ  
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: 
 
 
 

 

 
ΟΙ  ΕΛΕΓΞΑΝΤΕΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ :   .............................................................................................. Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ   ................................................................................ 
 
                                                                                                                                                                       ΙΔΙΟΤΗΤΑ          ………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ       ………………………………………………………… 
 

                                                                                                                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ……………………………………………................... 
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…………. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ……………………………………. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΥΠΕΑ): …………………………………... 
 

 

                                   ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ                       ΑΡΙΘ. ………………/……..…         
 

Για τις παραβάσεις του Άρθρου 20 του Ν. 4255/2014 κατά δέσμια αρμοδιότητα των Ελεγκτών της ΕΥΠΕΑ και των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  /  ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ  ΔΟΥ  ΑΦΜ          
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΜΟΡΦΗΣ    
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΟΔΟΣ  /  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΚ  /  ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  ΣΤ
Ο
ΙΧ
ΕΙ
Α

   
ΕΠ

ΙΧ
ΕΙ
ΡΗ

ΣΗ
Σ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. 2. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
Α)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ: 89/Α’/11-4-2014) και την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού 

εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ11321/11115/802/2-6-2014 (ΦΕΚ: 1851/Β’/12-6-2014) Υπουργική Απόφαση, στους Ελεγκτές της Ε.Υ.Π.Ε.Α 
και στους υπαλλήλους των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανατίθεται η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων σε επιχειρήσεις για την 
διαπίστωση της υποβολής και ορθής ή μη τήρησης των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του 
Π.Σ "ΕΡΓΑΝΗ", όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 (Β’ 449) Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.  

Β) Στις περιπτώσεις μη τήρησης, ή μη ορθής τήρησης του Πίνακα Προσωπικού, που διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο, 
επιβάλλεται από τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα, κατά δέσμια αρμοδιότητα, ήτοι χωρίς προηγούμενη πρόσκληση προς τον 
Εργοδότη, για παροχή εξηγήσεων, τα προβλεπόμενα κατά παράβαση και κατηγορία εργαζομένων πρόστιμα που αφορούν στη μη 
αναγραφή εργαζόμενου ή εργαζομένων στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού ή στην μη τήρηση του Πίνακα Προσωπικού.  

Γ) Επειδή κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε την ……………….................... , ώρα …………………….., στην επιχείρηση του 
ανωτέρω εργοδότη, διαπιστώθηκε ότι αυτός:  
α)  Δεν είχε αναγράψει στον Πίνακα Προσωπικού (Ε4) τον/τους κάτωθι αναφερόμενο /ους που βρέθηκαν να απασχολούνται κατά 
τον επιτόπιο έλεγχο.  

β) Δεν τηρούσε τον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4).  
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλουμε σ’ αυτόν να καταβάλει στο …………………………………………………………………., οδός 
…………………………………………….., αριθμ. ……...., το ποσό των ΕΥΡΩ ………………………………………….….  εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης.  
Εφόσον το επιβαλλόμενο πρόστιμο καταβληθεί εμπρόθεσμα, παρέχεται έκπτωση 30% επί του προστίμου που επιβλήθηκε και 
βεβαιώθηκε, διαφορετικά θα προβούμε στην αναγκαστική είσπραξή του, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Ο Φ Ε Ι Λ Η Σ  
α)  Μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4) 

ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) 
α/α Ονοματεπώνυμο μισθωτών για τους οποίους επιβάλλεται 

πρόστιμο  
Ημερομηνία σύνταξης Οφειλόμενο ποσό (κατά μισθωτό) 

    
     
    
    
    
`  

β)  Μη τήρηση του ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4)   
Ημερομηνία σύνταξης Οφειλόμενο ποσό  

   
  

  
Ημερομηνία σύνταξης:  ………………                                                                                         Επιδόθηκε την ………………………...             
Ο/Οι ενεργήσας/ντες τον έλεγχο                                                                                                 Ο παραλαβών Εργοδότης       
 

……………………………………………….                                                                                     …………………………………………... 
……………………………………………….                                                                                     (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)                        
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (α + β) 

 
 

Διατηρείται για τα 10 χρόνια 
από την οριστικοποίησή της

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

    

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ασκείται 
προσφυγή ουσία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την 
επίδοσή της.  Μέσα στην ίδια προθεσμία του 
προσφεύγοντος και με ποινή απαράδεκτου, στην 
αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο.   

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  
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                                   ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ                       ΑΡΙΘ. ………………/……..…         
 

Για τις παραβάσεις του Άρθρου 20 του Ν. 4255/2014 κατά δέσμια αρμοδιότητα των Ελεγκτών της ΕΥΠΕΑ και των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  /  ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ  ΔΟΥ  ΑΦΜ          
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΜΟΡΦΗΣ    
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΟΔΟΣ  /  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΚ  /  ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  ΣΤ
Ο
ΙΧ
ΕΙ
Α

   
ΕΠ

ΙΧ
ΕΙ
ΡΗ

ΣΗ
Σ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. 2. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
Α)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ: 89/Α’/11-4-2014) και την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού 

εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ11321/11115/802/2-6-2014 (ΦΕΚ: 1851/Β’/12-6-2014) Υπουργική Απόφαση, στους Ελεγκτές της Ε.Υ.Π.Ε.Α 
και στους υπαλλήλους των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανατίθεται η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων σε επιχειρήσεις για την 
διαπίστωση της υποβολής και ορθής ή μη τήρησης των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του 
Π.Σ "ΕΡΓΑΝΗ", όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 (Β’ 449) Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.  

Β) Στις περιπτώσεις μη τήρησης, ή μη ορθής τήρησης του Πίνακα Προσωπικού, που διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο, 
επιβάλλεται από τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα, κατά δέσμια αρμοδιότητα, ήτοι χωρίς προηγούμενη πρόσκληση προς τον 
Εργοδότη, για παροχή εξηγήσεων, τα προβλεπόμενα κατά παράβαση και κατηγορία εργαζομένων πρόστιμα που αφορούν στη μη 
αναγραφή εργαζόμενου ή εργαζομένων στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού ή στην μη τήρηση  του Πίνακα Προσωπικού.  

Γ) Επειδή κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε την ……………….................... , ώρα …………………….., στην επιχείρηση του 
ανωτέρω εργοδότη, διαπιστώθηκε ότι αυτός:  
α)  Δεν είχε αναγράψει στον Πίνακα Προσωπικού (Ε4) τον/τους κάτωθι αναφερόμενο /ους που βρέθηκαν να απασχολούνται κατά 
τον επιτόπιο έλεγχο.  

β) Δεν τηρούσε τον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4).  
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλουμε σ’ αυτόν να καταβάλει στο …………………………………………………………………., οδός 
…………………………………………….., αριθμ. ……...., το ποσό των ΕΥΡΩ ………………………………………….….  εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης.  
Εφόσον το επιβαλλόμενο πρόστιμο καταβληθεί εμπρόθεσμα, παρέχεται έκπτωση 30% επί του προστίμου που επιβλήθηκε και 
βεβαιώθηκε, διαφορετικά θα προβούμε στην αναγκαστική είσπραξή του, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Ο Φ Ε Ι Λ Η Σ  
α)  Μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4) 

ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) 
α/α Ονοματεπώνυμο μισθωτών για τους οποίους επιβάλλεται 

πρόστιμο  
Ημερομηνία σύνταξης Οφειλόμενο ποσό (κατά μισθωτό) 

    
     
    
    
    
`  

β)  Μη τήρηση  του ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4)   
Ημερομηνία σύνταξης Οφειλόμενο ποσό  

   
  

  
Ημερομηνία σύνταξης:  ………………                                                                                         Επιδόθηκε την ………………………...             
Ο/Οι ενεργήσας/ντες τον έλεγχο                                                                                                 Ο παραλαβών Εργοδότης       
 

……………………………………………….                                                                                     …………………………………………... 
……………………………………………….                                                                                     (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)                        
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (α + β) 

 
 

Διατηρείται για τα 10 χρόνια 
από την οριστικοποίησή της

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

    

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ασκείται 
προσφυγή ουσία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την 
επίδοσή της.  Μέσα στην ίδια προθεσμία του 
προσφεύγοντος και με ποινή απαράδεκτου, στην 
αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο.   

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  
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                                                                     ΣΕΛΙΔΑ ………………………………. 

                                                      
                                      

…………. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ……………………………………. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΥΠΕΑ): …………………………………... 
 

 

                ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)       ΑΡΙΘ. ………………/……..…       
 

Για τις παραβάσεις του Άρθρου 20 του Ν. 4255/2014 κατά δέσμια αρμοδιότητα των Ελεγκτών της ΕΥΠΕΑ και των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  /  ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ  ΔΟΥ  ΑΦΜ          
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΜΟΡΦΗΣ    
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΟΔΟΣ  /  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΚ  /  ΠΟΛΗ  
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. 2. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
Α)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ: 89/Α’/11-4-2014) και την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού 

εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ11321/11115/802/2-6-2014 (ΦΕΚ: 1851/Β’/12-6-2014) Υπουργική Απόφαση, στους Ελεγκτές της Ε.Υ.Π.Ε.Α 
και στους υπαλλήλους των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανατίθεται η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων σε επιχειρήσεις για την 
διαπίστωση της υποβολής και ορθής ή μη τήρησης των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του 
Π.Σ "ΕΡΓΑΝΗ", όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 (Β’ 449) Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.  

Β) Στις περιπτώσεις μη τήρησης, ή μη ορθής τήρησης του Πίνακα Προσωπικού, που διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο, 
επιβάλλεται από τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα, κατά δέσμια αρμοδιότητα, ήτοι χωρίς προηγούμενη πρόσκληση προς τον 
Εργοδότη, για παροχή εξηγήσεων, τα προβλεπόμενα κατά παράβαση και κατηγορία εργαζομένων πρόστιμα που αφορούν στη μη 
αναγραφή εργαζόμενου ή εργαζομένων στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού ή στην μη τήρηση του Πίνακα Προσωπικού.  

Γ) Επειδή κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε την ……………….................... , ώρα …………………….., στην επιχείρηση του 
ανωτέρω εργοδότη, διαπιστώθηκε ότι αυτός:  
α)  Δεν είχε αναγράψει στον Πίνακα Προσωπικού (Ε4) τον/τους κάτωθι αναφερόμενο /ους που βρέθηκαν να απασχολούνται κατά 
τον επιτόπιο έλεγχο.  

β) Δεν τηρούσε τον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4).  
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλουμε σ’ αυτόν να καταβάλει στο …………………………………………………………………., οδός 
…………………………………………….., αριθμ. ……...., το ποσό των ΕΥΡΩ ………………………………………….….  εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης.  
Εφόσον το επιβαλλόμενο πρόστιμο καταβληθεί εμπρόθεσμα, παρέχεται έκπτωση 30% επί του προστίμου που επιβλήθηκε και 
βεβαιώθηκε, διαφορετικά θα προβούμε στην αναγκαστική είσπραξή του, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Ο Φ Ε Ι Λ Η Σ  
α)  Μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4) 

ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) 
α/α Ονοματεπώνυμο μισθωτών για τους οποίους επιβάλλεται 

πρόστιμο  
Ημερομηνία σύνταξης Οφειλόμενο ποσό (κατά μισθωτό) 

    
     
    
    
    
`  

β)  Μη τήρηση του ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (Ε4)   
Ημερομηνία σύνταξης Οφειλόμενο ποσό  

   
  

  
Ημερομηνία σύνταξης:  ………………                                                                                         Επιδόθηκε την ………………………...             
Ο/Οι ενεργήσας/ντες τον έλεγχο                                                                                                 Ο παραλαβών Εργοδότης       
 

……………………………………………….                                                                                     …………………………………………... 
……………………………………………….                                                                                     (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)                        
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (α + β) 

 
 

Διατηρείται για τα 10 χρόνια 
από την οριστικοποίησή της

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ασκείται 
προσφυγή ουσία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την 
επίδοσή της.  Μέσα στην ίδια προθεσμία του 
προσφεύγοντος και με ποινή απαράδεκτου, στην 
αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο.   

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 89
 11 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4255
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, 
διενεργείται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία 
από τους πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του 
π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δι−
ατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
(Α΄ 57). Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες 
των λοιπών κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά τα οριζόμενα στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρε−
ωτική. 

2. Για την εκλογή αυτών, ολόκληρη η Ελληνική Επικρά−
τεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.

3. Η ημέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας 
ορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδε−
ται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
καθοριζόμενη για την ψηφοφορία.

Άρθρο 2
Εκλόγιμοι − Κωλύματα εκλογιμότητας

και ασυμβίβαστα

1. Εκλόγιμοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Συντάγματος και 
του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012. Επίσης, εκλόγιμοι στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και οι πολίτες των λοιπών 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζό−
μενα στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41), όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με το ν. 4244/2014 (Α΄ 60).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και 
των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 
και της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν. 2196/ 
1994 (Α΄ 41) για τα κωλύματα εκλογιμότητας των βου−

λευτών εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι 
ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους.

3. Εκτός από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 της Πράξης η οποία είναι προσαρτημένη στην 
απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 
και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ) 
που κυρώθηκε με το ν. 3216/2003 (Α΄312), έχουν εφαρ−
μογή εν προκειμένω και οι διατάξεις του άρθρου 57 του 
Συντάγματος περί των ασυμβιβάστων των βουλευτών.

4. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στερήθη−
κε κάποιο από τα προσόντα εκλογιμότητας της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου εκπίπτει αυτοδικαίως 
του αξιώματός του.

Άρθρο 3
Πρόταση υποψηφίων

Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών

1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν 
μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων 
κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομ−
μάτων μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις 
που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρ−
θρου 37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012 περί του 
ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων και περί της 
διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος αυτών, 
εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κομ−
μάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων 
επιδίδονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγ−
γελέα του Αρείου Πάγου.

2. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογή σε συνδυ−
ασμό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόμμα ή το συνα−
σπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που τους προτείνει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισ−
σότερους από έναν συνδυασμούς.

3. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνερ−
γαζόμενων κομμάτων, που αποτελεί το συνδυασμό του 
κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμά−
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δύο ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, η 
Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για τις βουλευτικές 
εκλογές ή τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να συγκροτηθεί ή να 
συμπληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου τους.»

Άρθρο 16
Δημοσκοπήσεις

1. Από το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 3603/2007 απαλείφεται η φράση «των εκλογών για την 
ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

2. Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3603/2007 προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, 
απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για 
την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδή−
ποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκο−
πήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση 
και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με 
οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

δ. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία 
(1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγο−
ρεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους 
φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τη−
λεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και 
περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και στους 
υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση 
ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας 
γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, 
σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμή−
σεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές 
θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά 
ζητήματα.»

3. Η παράγραφος γ΄ του άρθρου 21 του ν. 3202/2003 
(Α΄ 284) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτι−
κών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επανα−
ληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και έως 
τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται 
η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψή−
φου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετά−
δοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή 
τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο 
και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία 
(1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών 
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και μέχρι τη 
19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται 
στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τη−
λεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς 
παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, 
καθώς και στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους, 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση 
ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με 
οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με 
τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής 

γνώμης, για συνδυασμούς, πολιτικές θέσεις και πρόσω−
πα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.»

Άρθρο 17
Διορισμός εποπτών εκλογών 

στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές 
στα κράτη − μέλη της Ε.Ε.

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 1427/1984 (Α΄40) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο διορισμός τους γίνεται από το Α΄ Τμήμα του Αρεί−
ου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Εξωτερικών με την οποία καθορίζεται 
ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβευτική ή προξενική 
αρχή, οι προθεσμίες για το διορισμό και την άφιξη των 
εποπτών και των γραμματέων τους στην έδρα της οικεί−
ας αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 13 του ν. 1443/1984 (Α΄ 73) καταργείται.
2. Τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του 

ν. 1427/1984 καταργούνται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−

γείται ο ν. 1180/1981 (Α΄ 188).

Άρθρο 19
Τελικές − Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3023/2002 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

2. Στο άρθρο 31 του ν. 3023/2002 προστίθεται παρά−
γραφος 5 ως ακολούθως:

«5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται 
ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν προβλέ−
πεται ειδική ρύθμιση.»

3. Για τις πρώτες μετά την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος νόμου εκλογές για την ανάδειξη των μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσμία της παρ. 4β του 
άρθρου 1 του ν. 3023/2002 παρατείνεται μέχρι το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014. Ομοίως η προθεσμία 
της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, 
όπως η διάταξη αυτή τροποποιείται με τον παρόντα 
νόμο, παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Απριλίου 2014.

4. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου 
για την πρώτη εφαρμογή του δεν μπορούν να ανακη−
ρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε και αν υπηρέτησαν 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσα στις τελευταίες 
τριάντα (30) ημέρες πριν από την ανακήρυξη των υπο−
ψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
του Μαΐου 2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος.

Άρθρο 20

Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης 
Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου 
Προσωπικού

1. «Η περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 79), όπως ισχύει, καταργείται από
1.6. 2014.»
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Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. 
μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου

1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως 
ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής:

«Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για 
τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, 
των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας 
προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 
της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την 
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί 
μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. 
Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα 
προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζο−
νται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας 
παραγράφου.

Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της 
τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.»

2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανω−
τέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των 
υποκαταστημάτων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδα−
φίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους 
ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. 
άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή 
αιτία στην ίδια επιχείρηση.

4. Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους 
ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους 
των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανό−
μενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσ−
σονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της 
νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιο−
ρίζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 
του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για 
χρονικά διαστήματα μέχρι την έναρξη ισχύος της υπο−
χρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και 
Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων 
που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης 
ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόμενα αυτά 
πρόστιμα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οι δε πρά−
ξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν 
αμφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις 
διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 
10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και 
του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος 
υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονι−
σμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος 
διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ 
των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των 
προηγούμενων παραγράφων.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014.

Παράγραφος 3: Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα διοικείται από 
εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:».

Β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, εκ των 
οποίων οι τρεις (3) υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις 
οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις 
των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστη−
μάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Με−
τάλλου και οι τρεις (3) από τις οικείες δευτεροβάθμιες 
και τριτοβάθμιες οργανώσεις των υπολοίπων Τομέων, 
με τους αναπληρωτές τους.»

Γ. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων 
των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Κατα−
στημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλή−
λων Μετάλλου που ήδη συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ. παραμένουν μέχρι τη λήξη της 
θητείας τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων 
των υπολοίπων Τομέων επιλέγονται από τον Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταξύ 
των ήδη συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ−
προσώπων των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων 
και διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Ι.Τ..

Παράγραφος 4: Οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 4208/2013 (Α΄ 252) καταργούνται από τότε που ίσχυ−
σαν.

Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελούμενων κοινωφελούς 
εργασίας

Η παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από 
της ισχύος της ως ακολούθως:

«6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.− Ε.Τ.Ε.Α., με εξαίρεση ωφελούμενους, 
ασφαλισμένους μετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας 
ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση 
του Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί 
για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ. 
και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική 
τους τακτοποίηση.»

Παράγραφος 6:
α. Στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 

του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από το 
άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), προστίθενται, από 
τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των νόμων 3863/2010 
και 3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:

«1. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί, συνε−
κτιμωμένης της όλης οικονομικής κατάστασης του Ορ−
γανισμού, να διατίθεται μέρος των ανωτέρω εισφορών 
για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον 
οι διαθέσιμοι πόροι του Λογαριασμού επαρκούν για την 
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

2. Τα μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, διατεθέ−
ντα κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται 
αναδρομικά από την ισχύ τους, εντός δεκαπέντε (15) 
ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 1.1.2015. 
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Για τα πέντε (5) πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται 
σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα 
επόμενα δέκα (10) έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% 
του συνολικού ύψους της οφειλής.

3. Τα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, διατιθέμε−
να κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον 
ΟΑΕΕ στον οικείο Λογαριασμό εντός δέκα (10) ετών από 
το χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.»

β. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού παύει οριστικά 
κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις 
ή παραλείψεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
εδαφίου 1, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της 
παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων: 
α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του 
άρθρου 44 του v. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντι−
κατασταθεί από τo άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Άρθρο 21

 1. Τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία έχουν 
εκκενωθεί λόγω της κατά το π.δ. 110/2012 (Α΄ 193) συγ−
χώνευσης των Ειρηνοδικείων της Χώρας, πλην των ακι−
νήτων τα οποία έχουν περιέλθει στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. σύμφωνα 
με τη 243/2013 Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 2883), περιέρχονται κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημό−
σιο, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων 
υπέρ τρίτων. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των 
ανωτέρω ακινήτων στο Δημόσιο εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 
μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκο−
φυλακείου ή στα Κτηματολογικά Βιβλία. Η διαχείριση 
και τα έσοδα των ανωτέρω ακινήτων περιέρχονται στο 
Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν εκκρεμείς δίκες, που αφορούν 
τα ακίνητα αυτά με διάδικο το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., συνεχίζονται 
υπέρ ή κατά του Δημοσίου.

2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/ 
1971 (Α΄ 209) προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής:

«ιη) για τον ατομικό εξοπλισμό των υπαλλήλων της 
εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης 
και για την εφαρμογή του όρου της ηλεκτρονικής επιτή−
ρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια 
κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας του συστήμα−
τος.»

Άρθρο 22

1.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως προστέθηκε με 
την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Α.2 της παρα−
γράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) 
η φράση εντός παρένθεσης «Γενική Γραμματεία Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220» αντικαθίσταται από 
τη φράση «Γενική Γραμματεία Πρόνοιας − Ε.Φ. 33−220».

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της υποπα−
ραγράφου Α.3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) διαγράφεται.

2.α. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151), όπως προστέθηκε με 
την υποπαράγραφο Γ.4 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται η φράση: 

«, διενεργώντας ταυτόχρονα και τον ταμειακό τους 
διακανονισμό».

β. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της υποπαραγρά−
φου 2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι 
διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από το 
χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος για 
τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 Α΄ 62) 
προστίθενται περιπτώσεις γ΄ έως και η΄, ως εξής:

«γ. Τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δη−
μοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως 
η συμμετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες 
ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρή−
σεων καζίνο, από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων 
αυτών και τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλονται από 
τις υπόχρεες επιχειρήσεις καθημερινά, αποκλειστικά 
και μόνο, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking), 
στην Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση της οποίας ορίζεται ο ακριβής 
χρόνος της απόδοσης, η διαδικασία και τα αναγκαία 
έγγραφα που τηρούνται. Η Ε.Ε.Ε.Π. αποδίδει τα χρήματα 
της συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας.

δ. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχει−
ρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαι−
ούχους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται 
από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις, καταβάλ−
λονται με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται, 
η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, 
αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωμής 
στην Ε.Ε.Ε.Π..

ε. Η λειτουργία του καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν 
έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήματα 
της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 
των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου αυτής. Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, 
όπως ορίζουν οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων 
γ΄ και δ΄, αυτοδικαίως αναστέλλεται, από την επόμενη 
ημέρα εκείνης, κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν 
τα χρήματα, προσωρινό η ισχύς της άδειας και αυτο−
δικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός 
που διαπιστώνεται με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π.. Εφόσον τα 
οφειλόμενα χρήματα, με τις προβλεπόμενες προσαυξή−
σεις τους, καταβληθούν, με νεότερη πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. 
διαπιστώνεται η παύση αναστολής και εκκινεί η λει−
τουργία του καζίνο.

Η λειτουργία του καζίνο, κατά παράβαση της αναστο−
λής επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, 
γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π., και 
τις συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180).

στ. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμ−
μετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της περίπτωσης γ΄, 
και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου αυτής, συνιστά αυτοτελή παράβα−
ση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει 
η Ε.Ε.Ε.Π., με βάση τη διάταξη της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου αυτής. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της 
περίπτωσης ε΄, η διαπίστωση τριών τέτοιων παραβάσε−
ων, ανά έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας 
για τρεις μήνες. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας για 
τις παραβάσεις αυτές επί συνολικά τρεις φορές, επιφέ−
ρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της 
σύμβασης, από την Ε.Ε.Ε.Π.. 

ζ. Η καταβολή των χρημάτων, που οφείλονται από 
ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και 
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«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η 
οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφα−
ση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 15266/1226/29.7.2010 απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης 
των ΟΕΚ καί ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου 
στον ΟΑΕΔ. 

β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη 
λήξη της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης μέχρι τις 31.12.2018.

γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως 
μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

Άρθρο 31

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοί−
κων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε δημοτική 
κοινότητα του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 7 του 
ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις 
(4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήμους με πληθυσμό 
άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναμεί με το άθροισμα 
των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, 
προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).»

Άρθρο 32

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή 
έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδει−
ξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης 
έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 121 
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνο−
μα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την 
ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, 
δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

Άρθρο 33

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 3852/2010 καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«3.α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων 
από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου.

β. O αριθμός συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινό−
τητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 
ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των 
υποψήφιων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζε−
ται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός 
προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.

Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) 
υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβου−
λίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός 
αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντι−
στοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί 
κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το 
σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να 
είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία 
από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υπο−
ψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβου−
λίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος 
του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφω−
να και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω 
ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων 
μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του 
συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποι−
είται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το 
κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.»

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
στις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01000891104140012*
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1551
12 Ιουνίου 2014

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός δύο (2) ατόμων − δημοσιογράφων που θα 

συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Οικονο−
μικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2527/1997. .................................................... 1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27397/122/ 
19–08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφασης του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώ−
σεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότη−
τα του Επιθεωρητή Εργασίας», όπως ισχύει.  ............... 2

Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυ−
ρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότη−
τα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελε−
γκτικών υπηρεσιών».  .......................................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28525 (1)
 Καθορισμός δύο (2) ατόμων − δημοσιογράφων που θα συ−

νάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Οικονομικό Επι−
μελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Ν. 2527/1997.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του N. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/8−10−1997) 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/
28−12−2009), «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

γ. Του Π.Δ. 546/1988 «Οργανισμός Οικονομικού Επιμελη−
τηρίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 257/τ. Α΄/17−11−1988).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/
22−4−2005) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ε. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11−1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
141/τ. Α΄/17−8−2010).

στ. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 165/τ. Α΄/14−7−2000).

ζ. Των άρθρων 681 κ. ε. του Αστικού Κώδικα.
η. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 

π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». (ΦΕΚ Α΄ 152).

θ. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση Υπουργείου Εσωτερικών...» 
(ΦΕΚ Α 147).

ι. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 153).

2. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26−6−2013 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη» 
(ΦΕΚ 1653/τ. Β΄/4−7−2013).

3 Την Π.Υ.Σ. 33/27−12−2006 (ΦΕΚ 280/τ. Α΄/28−12−2006) «Ανα−
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», 
όπως τροποποιήθηκε με την Π.Υ.Σ. 28/13−8−2012 (ΦΕΚ 161/
τ. Α΄/13−08−2012), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι 
31−12−2014 με την υπ’ αριθμ. 35/18−12−2013 (ΦΕΚ 280/τ. Α΄/
19−12−2013) όμοια πράξη.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ2/2549/12−3−2014 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. με 
το οποίο αιτείται, ύστερα από απόφαση της Λ/3/4−3−2014 
Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης αυτού, την έγκριση 
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) δημοσιο−
γράφους διάρκειας ενός (1) έτους.

5. Την υπ’ αριθμ. 5110/12−3−2014 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π., ότι 
έκανε δεκτό το αίτημα του Ο.Ε.Ε. για τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου για την ειδικότητα δημοσιογράφοι, καθώς 
δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν κα−
λύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ5−2837/21−3−2014 βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι 
έχει προβλεφθεί στον κωδικό 0415 με ονομασία «Αμοιβές 
συγγραφέων και συντακτών» του προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε. 
έτους 2014 και θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 
2015 πίστωση για να καλυφθεί η σχετική δαπάνη και ότι η 
δαπάνη θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του φορέα.
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7. Το υπ’ αριθμ. 2/32193/ΔΠΓΚ/7−5−2014 έγγραφο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κάλυψη των 
απαιτούμενων πιστώσεων.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/87/10141/28−5−2014 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Πράξης του 
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

9. Την ανάγκη δημοσιογραφικής κάλυψης των περιοδι−
κών που εκδίδει το Ο.Ε.Ε., η οποία δεν μπορεί να ανατεθεί 
στους υπαλλήλους του Ο.Ε.Ε. δεδομένου ότι ο Οργανισμός 
του εν λόγω Φορέα δεν προβλέπει θέσεις δημοσιογράφων, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σε δύο (2) τον αριθμό των φυσικών προ−
σώπων δημοσιογράφων, στα οποία μπορεί να ανατεθεί με 
σύμβασης μίσθωσης έργου από το Οικονομικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) το έργο της δημοσιογραφικής κάλυ−
ψης του μηνιαίου περιοδικού «Οικονομικά Χρονικά» και του 
τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει το Ο.Ε.Ε.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
ένα έτος από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η αμοιβή εκάστου δημοσιογράφου ανέρχεται στο ποσό 
των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000 €), (συμπεριλαμβανο−
μένων των νόμιμων κρατήσεων), η οποία είναι δυνατόν να 
καταβάλλεται τμηματικά και θα βαρύνει τον κωδικό 0415 
με ονομασία «Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών» των 
προϋπολογισμών του Ο.Ε.Ε. ετών 2014 και 2015 (για το υπό−
λοιπο ποσό της συμβατικής υποχρέωσης, που αντιστοιχεί 
στο μέρος του έργου που θα εκτελεστεί το 2015). Η δαπάνη 
θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδια έσοδα του εν λόγω 
νομικού προσώπου, το οποίο είναι φορέας εκτός γενικής 
κυβέρνησης και δεν επιχορηγείται άμεσα από τον τακτικό 
προϋπολογισμό.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αθήνα.
Η εκτέλεση του έργου δεν ανάγεται στον κύκλο των συνή−

θων καθηκόντων των υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε. και η ανανέωση 
ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου απαγορεύεται 
και είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ειδικότητα δημοσι−
ογράφοι, δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και 
δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν υφίστα−
ται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του αναδόχου 
σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 18724/52 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27397/122/

19–08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφασης του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσε−
ων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της ερ−
γατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επι−
θεωρητή Εργασίας», όπως ισχύει.  

 Ο YΠOYPΓOΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 

141/Α/21−06−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 
(ΦΕΚ 143 Α/04−07−2012).

3. Το άρθρο 16 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29−12−2000) 
«Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώμα−
τος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/05−08−2011), ιδίως 
το άρθρο 24.

5. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως 
της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριο», η οποία 
κυρώθηκε με τον ν. 3249/02−06−1955 (ΦΕΚ 139 Α΄/02−06−1955). 

6. Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 88/18−4−2013).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγο−
ντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό−
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(ΦΕΚ 222/Α/12−11−2012). 

8. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 4225/2014 «Αναβάθμιση και 
βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φο−
ρέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία 
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2/Α/7−1−2014).

9. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89) «Εκλογή 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134 Α΄/3−6−1999), 
όπως ισχύει. 

12. Την ΚΥΑ «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου 
στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων 16909/19−12−2003 (ΦΕΚ 1892Β΄/19−12−2003), 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 120151/17−05−2005 (ΦΕΚ 
705Β΄/25−5−05) και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 
2/75109/0020/21−11−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

13. Την υπ’ αρ. 22365/97/5−07−2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειο Κεγκέ−
ρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β/5−07−2013).

14. Την υπ’ αριθμ. 2063/Δ1/632/18−02−2011 (ΦΕΚ Β266) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προ−
στίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

15. Την υπ’ αριθμ. 27397/122/19–08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/
23−08−2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες πα−
ραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιό−
τητα του Επιθεωρητή Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 8422/20/14.03.2014 απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 701).

16. Την υπ’ αριθ. 28153/126/28−8−2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού 
των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοι−
χείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 
11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012».
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17. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα−
σίζουμε:

Στην παράγραφο γ΄ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 
27397/122/19.08.2013 (Β΄ 2062) απόφασης του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, προστίθενται εδάφια, ως εξής: 

«Αν επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη 
εργασία, περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αι−
τία, κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., της ΕΥΠΕΑ και του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., για 
την παράβαση του άρθρου 1 της παρούσης, η καταβολή του 
προστίμου, γίνεται άπαξ και βάσει της πράξεως επιβολής 
προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη σε αυτόν. Ο παραβά−
της δε, υποχρεούται να κοινοποιήσει αντίγραφο του προα−
ναφερόμενου διπλότυπου είσπραξης και στις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες, εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
      Αριθμ. Φ.11321/11115/802 (3)
Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώ−

σεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από 
την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών 
υπηρεσιών».  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89) «Εκλογή 

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141/τ. Α΄/21.6.2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 
(ΦΕΚ 143/τ. Α΄/4.7.2012).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Οργανι−
σμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
και του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201, Α΄) «Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουρ−
γείο Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώμα−
τος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/5.8.2011) ιδίως το 
άρθρο 24 παρ. 4.

6. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της 
εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριο», η οποία κυρώ−
θηκε με τον Ν. 3249/2.6.1955 (ΦΕΚ 139/τ. Α΄/2.6.1955).

7. Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 88/18.4.2013).

8. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό−
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 
−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12.11.2012).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141, Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο 
Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/τ. Β΄/5.7.2013).

11. Την υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επα−
νακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής 
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10, 
11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012» 
(Β΄ 449), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 28153/126/28.07.2013 «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/
Β΄/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋπο−
θέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρ−
μοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» (Β΄ 2163).

12. Την υπ’ αριθμ. 27397/122/19.08.2013 απόφαση του Υπουρ−
γού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέ−
ως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β΄ 
2062), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 8422/20/14.03.2014 απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27397/122/19−
08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως 
αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β΄ 701).

13. Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όπως διατυπώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 71 απόφαση κατά την υπ’ αριθμ. 15/15.5.2014 
συνεδρίασή του.

14. Τις απόψεις του Σ.Ε.Π.Ε. όπως διατυπώθηκαν με το Α.Π. 
673/30.5.2014 έγγραφο.

15. Την υποπαράγραφο IA.3. της παραγράφου IA του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ούτε του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αλλά αντίθετα επέρχεται αύξηση των 
εσόδων του λόγω της αύξησης του ύψους του προστίμου 
αλλά και της αναμενόμενης μείωσης της εισφοροαποφυγής, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή Κυρώσεων, κατά Δέσμια Αρμοδιότητα από τους 
ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους 

του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, κατά τη διαπίστωση μη αναγραφής εργα−
ζόμενου/ων στον Πίνακα προσωπικού.

α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη 
μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπι−
κού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική 
κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, 
κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή 
του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προ−
σωπικού.

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ
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Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετη−
μένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπη−
ρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο 
εργαζόμενο − υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθε−
τημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία 
προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας 
για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − εργατοτεχνίτη, ανάλογα 
με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος 
ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:

Μισθός Επί Μήνες 
Εργασίας

Επιβαλλόμε−
νο Πρόστιμο

Για υπάλληλο ηλι−
κίας άνω των 25 
ετών

586,08 18 10.549,44 €

Για υπάλληλο ηλι−
κίας κάτω των 25 
ετών

510,95 18 9.197,10 €

Ημερο−
μίσθιο

Επί Ημέρες 
Εργασίας

Επιβαλλόμε−
νο Πρόστιμο

Για εργατοτεχνίτη 
ηλικίας άνω των 
25 ετών

26,18 403 10.550,54 €

Για εργατοτεχνίτη 
ηλικίας κάτω των 
25 ετών

22,83 403 9.200,49 €

β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη 
για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανω−
τέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή 
της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας 
ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 
εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β, της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 24, του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει. 
Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/
εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή.

Άρθρο 2
Επιβολή Κυρώσεων από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και 

τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
για τη μη τήρηση Πίνακα Προσωπικού

Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, 
σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πί−
νακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση 
(αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους 
πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), χωρίς προηγούμενη πρό−
σκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. 

Άρθρο 3
Μη επιβολή περισσότερων του ενός προστίμων 

για την ίδια αιτία εντός της ίδιας ημέρας 

Αν κατά την διάρκεια της ίδιας ημερολογιακής ημέρας, 
επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία, 
περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αιτία από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., της ΕΥΠΕΑ και του Ι.Κ.Α.−
Ε.Τ.Α.Μ, για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσης, 
η καταβολή του προστίμου, γίνεται άπαξ και βάσει της πράξε−
ως επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη σε αυτόν.

Άρθρο 4
Δελτίο Ελέγχου και Πράξη Επιβολής Προστίμου

α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) 
των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδί−

δεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται 
το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται 
άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με 
την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης 
(προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η 
πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, 
με απόδειξη, στον παραβάτη. Ειδικά και μόνο για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 31/7/2014 οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου 
συντάσσονται και επιδίδονται το αργότερο εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών.

β) Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των 
ανωτέρω κυρώσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας 
από τον ελεγκτή της ΕΥΠΕΑ και τον αρμόδιο υπάλληλο 
του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη 
του προστίμου. Το πρόστιμο καταβάλλεται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ και εισπράττεται ως έσοδό του, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία 
δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης 
της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

γ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαι−
ωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση/εργο−
δότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό 
(30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις 
των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, διαφορετικά η έκπτωση 
δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η εργοδότρια επιχείρη−
ση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την επομένη της καταβολής του προστίμου στην αρμό−
δια υπηρεσία του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ να καταθέσει στην αρμόδια 
υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο το σχετικό πρωτότυπο 
τριπλότυπο είσπραξης. Αν επιβληθούν περισσότερα του 
ενός πρόστιμα, κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, από 
τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 της παρούσας, ο παραβάτης υποχρεούται, να κοι−
νοποιήσει αντίγραφο του προαναφερόμενου τριπλότυπου 
είσπραξης και σε αυτές, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προ−
σφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδι−
κείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα 
στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα 
του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρ−
μόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία 
για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

Άρθρο 5
Συγχρονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών και προ−
κειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και να αποφευχθούν 
αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, ανατίθε−
ται στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. σε συνεργασία με 
τον Διευθυντή της Ε.ΥΠ.Ε.Α, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, 
ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των ελέγχων 
των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και της Ε.ΥΠ.Ε.Α.

Άρθρο 6

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
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