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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για
αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ηλεκτρικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

2

Παραχώρηση ακινήτων του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδόπολης «Αγία Σοφία» του
Δήμου Βόλου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10694/364
(1)
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για
αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ηλεκτρικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων » (Α’ 119).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 «Εκλο-
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γή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4554/2018, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
8. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και
ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 24.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4144/2013
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 51524/1262/
07-11-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υποχρέωση Αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής
εργασίας ή τεχνικού έργου» (Β’ 4173).
11. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/
19-09-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως
ισχύει.
12. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/
26.07.2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (Β’ 2458), όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις της αριθμ. 3462/2/26.1.2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μορφή, περιεχόμενο
και χρήση τυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και
ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (Β’ 344).
14. Την αριθμ. 59329/13521/17-12-2019 υπουργική απόφαση «Έκδοση απόφασης κατ' εφαρμογήν της
παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/
16-12-2019)» (Β΄ 4763).
15. Την κοινή υπουργική απόφαση «Απόδοση μέρους
εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο
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Εργασίας (ΑΣΕ)» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
16909/19.12.2003 (ΦΕΚ 1892/τ.Β΄/19.12.2003), όπως
τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση
120151/17.5.2005 (ΦΕΚ 705/τ.Β΄/25.5.2005) και ισχύει, σε
συνδυασμό με την αριθμ 2/75109/0020/21.11.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 457ΡΗ-ΝΤΞ).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων
(προστίμων) κατά τη διαπίστωση
Αδήλωτης Εργασίας
1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1 και 2 του αρ. 5 του ν. 4554/2018
(Α’ 130), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του
ν. 4635/2019, συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου
με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής
Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων,
με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ως άνω
νόμου, όπως αυτό ισχύει, το ύψος του προστίμου που
αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη
Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται με
απόδειξη. Ειδικότερα, η Πράξη Επιβολής Προστίμου που
επιβλήθηκε από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε κοινοποιείται,
με απόδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4554/2018,
στον παραβάτη εργοδότη.
2. Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 4144/2013 όπως ισχύει,
διαπιστώνουν, κατά τον έλεγχο, τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν
το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων (Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου,
σχετικά με την παράβαση. Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. συντάσσει και επιδίδει Πράξη Επιβολής
Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου
5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), όπως αυτό ισχύει, το ύψος
του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω
κοινοποιείται, με απόδειξη σύμφωνα με το άρθρο 40 του
ν. 4554/2018, στον παραβάτη εργοδότη.
3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο
για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως
δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) [ν.δ. 356/1974
(Α’ 90)], όπως ισχύει.
4. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Όταν έχει επιβληθεί από
ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του e-Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις
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το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της
Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα
καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια
υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή e-Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο
διπλότυπο είσπραξης.
5. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του
εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν
ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4635/2019, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που
αντιστοιχεί ανά περίπτωση εντός της προαναφερθείσας
προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από
την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.
6. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου
προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε.
ή e-Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο
είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη
δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής
κατά την παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4635/2019, αποδοχής
του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.
7. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης για τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 5
του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή
e-Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους.
8. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη
συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση
του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια υπηρεσία
(Σ.ΕΠ.Ε. ή e-Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη
το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.
9. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου κατά τα
προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου
ασκείται προσφυγή ουσίας, εντός εξήντα (60) ημερών
από την επίδοσή της κατά την κείμενη νομοθεσία, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, ανάλογα με
το εκδόν την πράξη όργανο, κατά περίπτωση. Μέσα στην
ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα
του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην
αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή e-Ε.Φ.Κ.Α.). Η προθεσμία για
την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Πράξης Επιβολής Προστίμου.
Άρθρο 2
Ισχύς της απόφασης
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η 43614/996/09-08-2018 (ΦΕΚ 3521/Β’/
21-08-2018) απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ.: 3439/243
(2)
Παραχώρηση ακινήτων του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδόπολης «Αγία Σοφία»
του Δήμου Βόλου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 9 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα
με την τροποποίηση από το ν. 4554/2018, αρθρ. 44, παρ.
2 (Α΄ 130).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄
133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄119)
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την με αριθμό 14150/1240/26.6.2019 υπουργική
απόφαση (Β΄ 2853) με θέμα «Παραχώρηση ακινήτων
του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδόπολης
“Αγία Σοφία” του Δήμου Βόλου στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό».
9. Την από 24.1.2020 ορθή επανάληψη της αριθμ. Γ.Π./
Δ11/11681/455/19.12.2019 πρότασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας.
10. Την αριθμ. 8729/52/1011/8.3.2019 γνωμοδότηση
της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουρ-
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γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
11. Το αριθμ. 9421/24.10.2019 έγγραφο του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
13. Την αναγκαιότητα συνέχισης της παροχής υπηρεσιών
και φροντίδας σε ασυνόδευτα ανήλικα που αιτούνται Ασύλου στην περιοχή Αγριας του Δήμου Βόλου, αποφασίζουμε:
Α. Τη συνέχιση της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση
πέντε (5) ακινήτων (πρώην ΕΟΚΦ-ΕΟΠ), κυριότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τα οποία βρίσκονται στην
πρώην Παιδόπολη «Αγία Σοφία» του Δήμου Βόλου και
ειδικότερα με τα κάτωθι στοιχεία:
Πρόκειται για κτίρια που βρίσκονται σε συγκρότημα
17 κτιρίων της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» περιοχή Αγριας
στο Δήμο Βόλου, Νομού Μαγνησίας, σε οικόπεδο συνολικής επιφανείας 38.177,92 μέτρων τετραγωνικών.
Ειδικότερα:
1. Δύο (2) όμοια υπερυψωμένα ισόγεια κτίρια επιφανείας με γραφικό υπολογισμό 335,00 μέτρων τετραγωνικών
έκαστο (Κ2 και Κ4, με χρήση «κοιτώνες»).
2. Τμήμα υπερυψωμένου ισόγειου κτιρίου (Κ9, με
χρήση «Εστιατόριο, χώρος ψυχαγωγίας ») και το οποίο
αποτελείται από:
• Χώρο αποθήκευσης ρουχισμού,επιφανείας με γραφικό υπολογισμό 40 μέτρων τετραγωνικών περίπου.
• Αίθουσα τραπεζαρίας, επιφανείας με γραφικό υπολογισμό 200 μέτρων τετραγωνικών περίπου.
• Αίθουσα ψυχαγωγίας, επιφανείας με γραφικό υπολογισμό 250 μέτρων τετραγωνικών περίπου.
• Χώρο γραφείων προσωπικού με όμορο χώρο WC,
επιφανείας με γραφικό υπολογισμό 50 μέτρων τετραγωνικών περίπου.
• Χώρο αποθήκευσης κλινοσκεπασμάτων και ειδών
ατομικής υγιεινής, με γραφικό υπολογισμό 40 μέτρων
τετραγωνικών περίπου.
3. Ισόγειο κτίσμα με αριθμό 16 (με χρήση «Θυρωρείο»)
επιφανείας με γραφικό υπολογισμό 50,00 μέτρων τετραγωνικών περίπου.
4. Ισόγειο κτίσμα με αριθμό 17 (με χρήση «Θυρωρείο»)
επιφανείας 10,29 μέτρων τετραγωνικών,σύμφωνα με μέτρηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΕΣ.
Β. Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται μέχρι
την 31.12.2020. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η
ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα παραχωρούμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν
για τον ίδιο μέχρι σήμερα σκοπό, που είναι η συνέχιση
του προγράμματος «Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο».
3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησιμοποίηση των παραχωρούμενων ακινήτων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
για τον οποίο παραχωρούνται.

