
                                            
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ                            
                                                        ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩΣΣ  
                            

    ΕΔΡΑ  :  Αγ.Κων/νου  3  -  Πειραιάς  -  ΤΚ  18531ΕΔΡΑ : Αγ.Κων/νου 3 - Πειραιάς - ΤΚ 18531                                                           
                ττηηλλ..  221100  --  44112211550033  //  44112266991177  //  44117799006655                                                                                              

                    Fax: 210 - 4122790                                                                    
                    ee--mmaaiill  ::  eepir@otenet.greepir@otenet.gr//ssiittee::  wwwwww..eeeepp..ggoovv..ggrr  

    ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ::  ΕΕθθνν..  ΑΑννττιισσττάάσσεεωωςς  9988  ––  Ελευσίνα                                      
       Τηλ. 210 - 55.60.756  Fax : 210 – 55.60.384                                 Πειραιάς       11/06/2018 

                                                                                        Αρ. Πρωτ.:    8032 
               
                                                                                               

                                                                            ΠΡΟΣ : κα Ευτυχία Αχτσιόγλου 
                                                                                                Υπουργό Εργασίας,                     
                                                                                          Κοινωνικής Ασφάλισης και              
                                                                                            Κοινωνικής Αλληλεγγύης   
                                                                                                                                                                                    
  
  
  
κκυυρρίίαα  ΥΥπποουυρργγέέ,,  
  
                      ΜΜεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  ττηηςς  θθέέσσηηςς  σσεε  δδηημμόόσσιιαα  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ννόόμμοουυ  γγιιαα  ττηηνν  
ααδδήήλλωωττηη  εερργγαασσίίαα,,  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς,,  κκλλππ..  θθέέμμαατταα,,  εεππιιθθυυμμοούύμμεε  νναα  σσααςς  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττιιςς  
ππααρραακκάάττωω  εεππιισσηημμάάννσσεειιςς  μμααςς..    

                      ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ    εείίννααιι  ηη  εεππιικκρράάττηησσηη  ττηηςς  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  κκααιι  
κκάάθθεε  ππααρροοχχήή  ααδδήήλλωωττηηςς  εερργγαασσίίααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξααλλεειιφφθθεείί..  

                      ΣΣεε  μμιιαα  εευυννοομμοούύμμεεννηη  ΠΠοολλιιττεείίαα  κκααιι  έένναα  σσύύγγχχρροοννοο  κκρράάττοοςς  ΔΔιικκααίίοουυ,,  δδεενν  έέχχοουυνν  θθέέσσηη  
αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  κκααιι  εειισσφφοορροοδδοοττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς..  
ΠΠοολλύύ  δδεε  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  ττοο  ννοομμοοθθεεττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ππααρρεεκκττρροοππώώνν,,  θθαα  
ππρρέέππεειι  νναα  σσττοοχχεεύύεειι  σσττηη  σσυυννέέττιισσηη  ττωωνν  ππααρρααννοομμοούύννττωωνν  κκααιι  ττηηνν  εεππααννααφφοορράά  σσττηηνν  εερργγαασσιιαακκήή  
οομμααλλόόττηητταα  κκααιι  όόχχιι  νναα  εεξξοοννττώώννεειι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκάά  ττοουυςς  μμηη  σσυυμμμμοορρφφοούύμμεεννοουυςς,,  οοδδηηγγώώννττααςς  ττοουυςς  
σσεε  μμηη  δδυυννααττόόττηητταα  ππλληηρρωωμμήήςς  ττωωνν  ππρροοσσττίίμμωωνν  κκααιι  κκλλεείίσσιιμμοο  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

                    ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  ππρροοττεείίννεεττααιι::  
1)1)  Άρθρο  3  παρ1:    Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  επιστροφής  ή  συμψηφισμού  των                                    

αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών.  
Άρθρο 3 παρ1: Να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού των

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
2)2)  Άρθρο  5  παρ1:    Το  εν  λόγω  ποσό  θεωρείται  υπερβολικό,  ιδίως  για  τις  μικρές  και  πολύ  

μικρές  επιχειρήσεις  .  
Άρθρο 5 παρ1: Το εν λόγω ποσό θεωρείται υπερβολικό, ιδίως για τις μικρές και πολύ

μικρές επιχειρήσεις .
ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  δδιικκααιιόόττεερροο  θθαα  ήήτταανν  ηη  εεππιιββοολλήή  ππρροοσσττίίμμοουυ  ββάάσσεειι        
πποοσσοοσσττοούύ  εεππίί  ττοουυ  ««ττζζίίρροουυ»»  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  έέττοουυςς,,  μμεε  κκααττώώττααττοο  
πποοσσόό  ττιιςς  33..000000  εευυρρώώ  κκααιι  ααννώώττααττοο  1100..550000  εευυρρώώ..  

3)3)  Άρθρο  5                  :    Η  τυχόν  επιβολή  προστίμου  (δυσμενές  διοικητικό  μέτρο),  θα  πρέπει            
να  ακολουθεί  την  πρόσκληση  του  εργοδότη  για  παροχή  εξηγήσεων.  

Άρθρο 5 : Η τυχόν επιβολή προστίμου (δυσμενές διοικητικό μέτρο), θα πρέπει
να ακολουθεί την πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

4)4)  Άρθρο  6                  :    Σε  συνάρτηση  με  την  με  αρ.  2  παρατήρηση/πρόταση,  να  προβλέπεται  η  
απαλοιφή    του  προστίμου  εφόσον  ο  εργαζόμενος  προσληφθεί  για  2  έτη.  

Άρθρο 6 : Σε συνάρτηση με την με αρ. 2 παρατήρηση/πρόταση, να προβλέπεται η
απαλοιφή του προστίμου εφόσον ο εργαζόμενος προσληφθεί για 2 έτη.
ΝΝαα  ππλληηρρώώννεεττααιι  ααννααλλοογγιικκάά  μμέέρροοςς  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ,,  εεφφόόσσοονν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη    
δδιιαακκόόψψεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ππρριινν  τταα  22  έέττηη..  
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5)5)  Άρθρο  9                  :    Εφόσον  ο  αναθέτων  το  έργο  απευθύνεται  σε  οργανωμένη  επιχείρηση,                    
ολόκληρη  η  ευθύνη  να  βαρύνει  τον  εργολάβο  του  έργου,  βάσει  της  
σχετικής  εργολαβικής  σύμβασης,  διαφορετικά  ποιο  το  νόημα  της  
ανάθεσης  του  έργου  και  της  πληρωμής  κατά  τεκμήριο  παραπάνω  
ποσού,  το  οποίο  είναι  το  κέρδος  του  εργολάβου.  

Άρθρο 9 : Εφόσον ο αναθέτων το έργο απευθύνεται σε οργανωμένη επιχείρηση,
ολόκληρη η ευθύνη να βαρύνει τον εργολάβο του έργου, βάσει της
σχετικής εργολαβικής σύμβασης, διαφορετικά ποιο το νόημα της
ανάθεσης του έργου και της πληρωμής κατά τεκμήριο παραπάνω
ποσού, το οποίο είναι το κέρδος του εργολάβου.

6)6)  Άρθρο  12              :    Θα  πρέπει  να  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη  για  προηγούμενη  «ακρόαση»  
του  εργοδότη,  καθώς  και  για  αντιμετώπιση  περιπτώσεων  έκτακτης  και  
απρόβλεπτης  απασχόλησης  (ανωτέρα  βία).    

Άρθρο 12 : Θα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για προηγούμενη «ακρόαση»
του εργοδότη, καθώς και για αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης και
απρόβλεπτης απασχόλησης (ανωτέρα βία).

ΠΠααρρααμμέέννοοννττααςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                          
                                                                                                                                                    ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                                                                                        
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