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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22043 /Δ1.7451
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από
30-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86).
2. Το άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.», η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).
3. Το άρθρο ένατο παρ. 1, 2, 3, και το άρθρο δέκατο
παρ. 1, 2, 4, το άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το
δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και το άρθρο
δεύτερο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).
4. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και
περ. στ΄ της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄76).
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5. Το άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76).
6. Το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄212).
7. Την υπ’ αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β΄2141) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός
επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής
αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα
που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και
διαδικασία πληρωμής του».
8. Την υπ’ αρ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄1208) «Παράταση της ισχύος των έκτακτων
και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου
εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4
της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55)»,
όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. Α. 1053/2020 απόφαση (Β΄ 949) Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του», όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. Α. 1054/2020 απόφαση Υφυπουργού
Οικονομικών (Β΄ 950) «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του».
11. Την υπ’αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (Β΄915/17-3-2020)
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της
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Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020
έως και 31-3-2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19».
12. Την υπ΄αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β΄1078) «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει
ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει
ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά
βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».
13. Το άρθρο 10 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).
14. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως
την παρ. 2.
15. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις» (Α΄79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄167).
16. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006
«Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤ.Ε.Λ. Α.Ε. και
των ΚΤ.Ε.Λ. του ν. 2963/2007» (Α΄ 261).
17. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄123).
21. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των
εργαζομένων (και ιδίως άρθρο 5 και 7 του α.ν. 547/1937
(Α΄98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄35), άρθρο 3
του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α΄202), άρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ.
515/1970 (Α΄95), άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α΄114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄235), και τις υπ' αρ. υπουργική απόφαση 6958/13-2-1960 (Β΄ 96), 63323/29-9-1961,
(Β΄350), 39431/6-6-1961 (Β΄234) και 65982/13-1-1966
(Β΄600)).
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23. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α΄ 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄
υποπερ. αα' και ββ', σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ.
1 και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
24. Το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α΄299).
25. Το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της
σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄98).
26. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
27. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ)
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του
Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της
Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
28. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137) και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4-5-2016,
σελ. 1-88).
29. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
30. Την. παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
31. Το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38
του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
32. Το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός
διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
33. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).
34. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170).
35. Το άρθρο 31, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 2
του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
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36. Τις υποπαρ. ΙΑ. 11 έως ΙΑ. 14 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α΄ 222).
37. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(Α΄ 107).
38. Το άρθρο 80 παρ. 1 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).
39.Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας
διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1-7
του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
40. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β΄ 4173) απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
41. Την υπ' αρ. 51266/2955/1-12-1975 απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των ωρών
εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 989/1-9-1980
(Β΄ 905) και υπ' αρ. 128/21-1-1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας.
42. Την με υπ’ αρ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των
Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής
τους άσκησης» (Β΄ 168).
43. Την με υπ’ αρ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
44. Την με υπ΄αρ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»
(Β΄453).
45. Την με υπ’ αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής
Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), που πραγματοποιούν
την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
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Ο.ΤΑ. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄307).
46. Την με υπ’ αρ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των
Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Θρησκευμάτων
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού
και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
47. Την με υπ’ αρ. 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία
καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
48. Την με υπ’ αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β΄ 491), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αρ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄1441) και Φ4/117002/Δ4/
11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
49. Την με υπ’ αρ. Kl/118932/13-7-2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών
των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕ.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη
με υπ’ αρ. Kl/85151/2019 όμοια της (Β΄ 2117).
50. Την με υπ’ αρ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού
Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως
τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοιά
της (Β΄ 866).
51. Τη με υπ’ αρ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του
ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο ΤΑ, σε επιχειρήσεις
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς,
σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ»
(Β΄ 1340).
52. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για
την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
53. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και 2007, με την οποία η χώρα
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μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο
για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β).
54. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
55. Την υπ’ αρ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 44568/Δ1.14795/
7-10-2019 (Β΄3751), υπ’ αρ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019
(Β΄4293), υπ’ αρ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β΄854),
υπ’ αρ. 13031/Δ1.4551/23-3-2020 (Β΄994), υπ’ αρ. 13272/
Δ1.4607/30-3-2020 (Β΄1131), υπ’ αρ. 13564/Δ1.4770/
30-3-2020 (Β΄1161), υπ’ αρ. 14638/Δ1. 4991/9-4-2020
(Β΄1424), υπ’ αρ. 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β΄1695) υπουργική απόφαση και ισχύει.
56. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει
από την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του», με την οποία ανεστάλη κατ' ουσίαν η λειτουργία
των ακόλουθων εντύπων του ΠΣ Εργάνη: Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης
υπερωριακής απασχόλησης, Ε12-е-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης
οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
57. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων
μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
58. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
59. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
60. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β΄3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ως εξής:
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1. Τροποποιείται η περίπτωση 1 του άρθρου 10 «Υποστήριξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ», ως εξής:
«10.1 Στις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και
στις Κεντρικές Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ λειτουργούν ομάδες υποστήριξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι οποίες αποτελούνται από:
α) δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
β) πέντε (5) υπαλλήλους (Επιθεωρητές Εργασίας) από
την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., εκ των οποίων τέσσερις (4) από τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Υποστήριξης και έναν (1) από την Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,
γ) δυο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων από κάθε
Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
δ) τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και δύο (2) τουλάχιστον διοικητικούς υπαλλήλους από
κάθε άλλη αρμόδια Διεύθυνση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ,
ε) δύο (2) υπαλλήλους διοικητικούς ή/και πληροφορικής από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ.».
2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις»,
προστίθεται περίπτωση 14.15 ως εξής: «14.15. Σε εφαρμογή του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30-3-2020
ΠΝΠ (Α΄ 75), του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 2
της κοινής απόφασης υπ’ αρ. 21036/1737/2-6-2020
(Β΄2141) για την πληρωμή προς τους εργοδότες του
επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες υποβάλλουν
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1-7-2020 έως10-7-2020 το έντυπο
«Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το
επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», δηλώνοντας όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης,
τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΓΒΑΝ),
τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό
του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές
εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και
κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και
το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό».
Άρθρο δεύτερο
Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρτημα
της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα
έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», ως εξής:
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ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ – ǼȡȖȠįȠĲȫȞ1 ȖȚĮ ĲȠ İʌȓįȠȝĮ İȠȡĲȫȞ ȆȐıȤĮ ȑĲȠȣȢ 2020
ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȕĮȡȪȞİĲĮȚ Ƞ țȡĮĲȚțȩȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ.
ȊȆǾȇǼȈǿǹ Ȉ.ǼȆ.Ǽ.
ǹȇ. Ȇȇȍȉ.:
A. īǼȃǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ Ȓ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ1
ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹ ǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ
ȃȅȂǿȀǾ ȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǼȃǹȇȄǾȈ

ȀȍǻǿȀȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹ.Ȃ.Ǽ.

ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

Ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈ ǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ǹ/ǹ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈ ǼȇīȅǻȅȉǾ Ȁǹȉǹ ǿȀǹ
ȃǹǿ
ȅȋǿ
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ǿȀǹ
ȀȍǻǿȀȅȈ ȊȆȅȀ/ȉȅȈ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ȉǿȉȁȅȈ, ȀȍǻǿȀȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹȈ Ȁǹǿ ǹȇǿĬȂȅȈ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ IBAN
ȉȇǹȆǼǽǹ
Ȁȍǻ
IBAN
ī. ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅ ǻǾȁȍȈǾȈ
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ.
1599/19862, ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǻǾȁȍȃȍ ȊȆǼȊĬȊȃǹ ȩĲȚ, ĲȠ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ İʌȚįȩȝĮĲȠȢ İȠȡĲȫȞ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȕĮȡȪȞİĲĮȚ Ƞ țȡĮĲȚțȩȢ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĮȞȐ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ.
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ, ȦȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ıĮȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠ Įȡ.13 ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ (679/2016/ǼǼ), ȩĲȚ İȓȞĮȚ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ : (a) ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ ĳȣıȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ (ĮĲȠȝȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ) Ȓ (ȕ) ȝȠȞȠʌȡȩıȦʌİȢ İĲĮȚȡİȓİȢ (ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ ĲĮ İĲĮȚȡȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ țĮșȚıĲȠȪȞ įȣȞĮĲȒ ĲȘȞ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ İȞȩȢ ĳȣıȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ), ĲȩĲİ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮȞȩȞİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ, įȘȜĮįȒ Ƞ īİȞȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
679/2016/ǼǼ țĮȚ Ƞ İșȞȚțȩȢ ȞȩȝȠȢ 4624/2019. ȈțȠʌȩȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ țĮĲİʌİȚȖȩȞĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ ĮȡȞȘĲȚțȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ
ĲȘȢ İȝĳȐȞȚıȘȢ ĲȠȣ țȠȡȦȞȠȧȠȪ COVID-19. Ǿ ȞȩȝȚȝȘ ȕȐıȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ Ș ȐıțȘıȘ įȘȝȩıȚĮȢ İȟȠȣıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ
ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ıȣȞĮĳȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įİįȠȝȑȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ıțȠʌȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȡȤİȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ. ǲȤİĲİ įȚțĮȓȦȝĮ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ, ʌȡȩıȕĮıȘȢ, įȚȩȡșȦıȘȢ, ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ, İȞĮȞĲȓȦıȘȢ țĮȚ
țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ıĲȘȞ ǹȡȤȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ȋĮȡĮțĲȒȡĮ țĮșȫȢ țĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ ıĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ: dpo@yeka.gr

ȅ/Ǿ ȃȅȂǿȂȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ
1.ǵʌȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ȩȡȠȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ-ǼȡȖȠįȩĲȘȢ ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȩȜȠȚ ȩıȠȚ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȝİ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ ıȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮĲȠȝȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ ȠȚ İȜİȪșİȡȠȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȝİ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ ıȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ.
2. «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ
ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ»

ǹ/ǹ

ȀȍǻǿȀȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǹȇ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǹ.ĭ.Ȃ.

ǹ.Ȃ.Ȁ.ǹ.

ǹȇ.
ȂǾȉȇ.
ǿ.Ȁ.ǹ.
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȆȇȅȈȁǾȌǾȈ

ȉȠ ʌȠıȩ ĲȠȣ İʌȚįȩȝĮĲȠȢ İȠȡĲȫȞ ȆȐıȤĮ 2020 (ȝȚțĲȑȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ țĮȚ
ĮȞĮȜȠȖȠȪıİȢ İȡȖȠįȠĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ țĮȚ țȡĮĲȒıİȚȢ) ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȚĮțȒȢ ıȤȑıȘȢ İțȐıĲȠȣ ȝȚıșȦĲȠȪ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȡĮĲȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȂǿȈĬȍȉȍȃ īǿǹ ȉȅ ǼȆǿǻȅȂǹ Ǽȅȇȉȍȃ ȍȈ ȆȇȅȈ ȉȅ ȂǼȇȅȈ ȆȅȊ ǺǹȇȊȃǼȉǹǿ ȅ ȀȇǹȉǿȀȅȈ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ

ȊȆǾȇǼȈǿǹ Ȉ.ǼȆ.Ǽ.

ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ – ǼȡȖȠįȠĲȫȞ ȖȚĮ ĲȠ İʌȓįȠȝĮ İȠȡĲȫȞ ȆȐıȤĮ
ȑĲȠȣȢ 2020 ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȕĮȡȪȞİĲĮȚ Ƞ țȡĮĲȚțȩȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ
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Τεύχος B’ 2278/14.06.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23161

Άρθρο τρίτο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

23162

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2278/14.06.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02022781406200008*

