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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.




