ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

…….......................

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) :

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

………………ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ…………………………………
ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………….ΩΡΑ…………..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

.....................................................................................

ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :

.................... /..................................................................

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

.....................................................................................

Α.Φ.Μ. :

........................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

........................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 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

…………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………………...................

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

ΑΥΞ. ΑΡΙΘ. :

…….......................

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) :

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

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

ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………….ΩΡΑ…………..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

.....................................................................................

ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :

.................... /..................................................................

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

.....................................................................................

Α.Φ.Μ. :

........................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

........................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

ΟΙ ΕΛΕΓΞΑΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : .............................................................................................. Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ................................................................................

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

…………………………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

…………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………………...................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

Διατηρείται για τα 10 χρόνια
από την οριστικοποίησή της

ΣΕΛΙΔΑ ……………………………….

ΥΠΟΚ/ΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

…………. 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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΑΦΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΚ / ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.

2.

ΕΠΕΙΔΗ
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.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
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

Ημερομηνία σύνταξης: ………………
Ο/Οι ενεργήσας/ντες τον έλεγχο
……………………………………………….
……………………………………………….
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)

Οφειλόμενο ποσό

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (α + β)

ΠΡΟΣΟΧΗ
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.

Επιδόθηκε την ………………………...
Ο παραλαβών Εργοδότης
…………………………………………...
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

Διατηρείται για τα 10 χρόνια
από την οριστικοποίησή της

ΣΕΛΙΔΑ ……………………………….

ΥΠΟΚ/ΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

…………. 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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΑΦΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΚ / ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.

2.

ΕΠΕΙΔΗ
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.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
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

Ημερομηνία σύνταξης: ………………
Ο/Οι ενεργήσας/ντες τον έλεγχο
……………………………………………….
……………………………………………….
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)

Οφειλόμενο ποσό

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (α + β)

ΠΡΟΣΟΧΗ
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.

Επιδόθηκε την ………………………...
Ο παραλαβών Εργοδότης
…………………………………………...
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

Διατηρείται για τα 10 χρόνια
από την οριστικοποίησή της

ΣΕΛΙΔΑ ……………………………….

ΥΠΟΚ/ΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

…………. 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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΑΦΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΚ / ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.

2.

ΕΠΕΙΔΗ
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.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
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

Ημερομηνία σύνταξης: ………………
Ο/Οι ενεργήσας/ντες τον έλεγχο
……………………………………………….
……………………………………………….
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)

Οφειλόμενο ποσό

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (α + β)

ΠΡΟΣΟΧΗ
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.

Επιδόθηκε την ………………………...
Ο παραλαβών Εργοδότης
…………………………………………...
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

