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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ. Τα πλοία εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες για
τις οποίες προβλέπεται:
− η χρήση ικριωμάτων όγκου συνολικά άνω των 500
m3 ή
− η χρήση σιδήρου άνω των 70.000 Kgs.
δ. Τα πλοία εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες
που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία 50 έως 150 ερ−
γαζομένων.
Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:
Όλα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπί−
πτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς
και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυσή τους και
εφόσον δεν απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία περισ−
σοτέρων των 49 εργαζόμενων.
IIΙ) Παράβαση: μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου
ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.
Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση: Δύο χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).
Άρθρο 3
Δελτίο ελέγχου και πράξη επιβολής προστίμου
α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστί−
μων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται
και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο
βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται
και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5)
ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προ−
στίμου, 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 πα−
ραβάτη.
β) Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των
ανωτέρω κυρώσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας
από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας, αποτελεί νό−
μιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου.
Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττεται ως δημόσιο
έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία
δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επί−
δοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

γ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βε−
βαιωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση /
εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις
εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις
παραβάσεις που απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 της
παρούσας, διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, η εργοδότρια / επιχείρηση υποχρεούται
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη
της καταβολής του προστίμου στη αρμόδια Δ.O.Y. να
καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το σχετικό
πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.
δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται
προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή
της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιεί−
ται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαρα−
δέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία
για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής
προστίμου.
Άρθρο 4
Υπολογισμός αριθμού εργαζομένων σε περιπτώσεις
επιχειρήσεων / εργοδοτών με παραρτήματα,
υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις
Για την επιβολή των κυρώσεων (προστίμων) που ορί−
ζονται στις περιπτώσεις Ι α) και Ι β) του άρθρου 2 της
παρούσας σε επιχειρήσεις / εργοδότες με παραρτήμα−
τα, υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις, λαμ−
βάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στον τόπο
διενέργειας του ελέγχου.
Άρθρο 5
Ισχύς της απόφασης
Η απόφαση αυτή ισχύει από 15.9.2013.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013
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