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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 Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).

2

Ορισμός Επιλεγέντος Αιτούντος στο πλαίσιο του
Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική
Ελλάδα «Ιόνιο» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347, ΦΕΚ Β’
2849/11.08.2017).

3

Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών
μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 4459/2018 (Α’ 142).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43614/996
(1)
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για
αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε και
ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και
ιδίως της περ. 1δ’ του άρθρου 41.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
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4. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 13471/4878/02-03-2018
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’ 814), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την αριθμ.οικ. 25086/Δ1.8717/03-05-2018
όμοια απόφαση (Β’ 1545).
5. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/
08-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο»
(Β’ 2169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
οικ. 59285/18416/12-12-2017 όμοια απόφαση (Β’ 4503).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών
ασφαλίσεων» (Α’ 179), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 130).
10. 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.
11. 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.
12. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/
11-6-2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
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αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)» (Β’ 2401).
13. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/
26-7-2016 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.
14. 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).
15. 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, 2 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 4554/2018 (Α’ 130), 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 ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου
που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη
Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με
απόδειξη, 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 ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου
που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη
Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με
απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.
3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου ή από την ημέρα κοινοποίησης
της σχετικής έκθεσης/εγγράφου σχετικά με τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας στο αρμόδιο Τ.Ε.Ε.Σ. Εντός της
ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το
σχετικό δελτίο ελέγχου/έκθεση ελέγχου διαβιβάζονται
προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
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νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 του
άρθρου 5 του ν. 4554/2018 ασφαλιστικές εισφορές. Για
τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση
υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται
ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές
υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται
οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.
4. 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.
5. 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 Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις
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 Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.
6. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του
εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν
ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6
του ν. 4554/2018, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο
μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση
σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας,
εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της
Πράξης Επιβολής Προστίμου.
7. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία
(Σ.ΕΠ.Ε. ή 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 το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4554/2018,
αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.
8. 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
Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους.
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9. 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 Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το
υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.
10. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου των παρ.
1 και 2, ανάλογα με το εκδούν την πράξη όργανο, κατά
περίπτωση, και της Πράξεως Επιβολής Προστίμου της
παρ. 3 της παρούσης ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα
(60) ημερών από την επίδοση της δεύτερης εξ αυτών, δια
της οποίας περατούται η ως άνω περιγραφόμενη σύνθετη
διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη
εργασία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.). Η
προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση
αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες
διατάξεις. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι ως άνω Πράξεις Επιβολής Προστίμου,
ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα
δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης Επιβολής Προστίμου
της παρ. 3 της παρούσης, θα δύναται, για λόγους χρηστής
διοίκησης, να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές δυνάμει της άνω Πράξης
Επιβολής Προστίμου. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών
αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 2
Ισχύς της απόφασης
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018
Η Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53033/7627
(2)
Ορισμός Επιλεγέντος Αιτούντος στο πλαίσιο του
Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα
«Ιόνιο» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347, ΦΕΚ Β’ 2849/
11.08.2017).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
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το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
4. Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 «για
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 14/2012 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)στην αγγλική Hellenic
Hydrocarbon Resources Management SA. (H.H.R.M.
S.A.) - Κατάρτιση καταστατικού αυτής» (Α’ 21).
6. Την αριθμ. 19859/8.5.2015 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έναρξης λειτουργίας της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε.
(Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.).
7. Το ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. 13967/4241/26.07.2017 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία
επιλέγεται ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση Μίσθωσης»
για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα («Ιόνιο»).
9. Την αριθμ. 14322/4347/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη Διεθνούς
Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο)» (Β’ 2849).
10. Την αριθμ. 2017/C 411/05 ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την
οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων, αναφορικά με την προκήρυξη
διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη
χορήγηση και τη χρήση αδείας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη
Δυτική Ελλάδα («Ιόνιο»), η οποία δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
02.12.2017.
11. Την από 02.06.2017 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS - Ενεργειακή Αιγαίου
Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων» για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).
12. Την αριθμ. 1587/05.03.2018 αίτηση της κοινοπραξίας «REPSOL EXPLORACION S.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.» για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκ-

