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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοι−

χείο ν), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. 29502/85/01−9−2014 
(ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ 
αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορι−
σμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής 
υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι−
κού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 από−
φαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως ισχύει, 
για το έτος 2015. ............................................................................ 1

Σύσταση, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουρ−
γείο Οικονομικών για τoν συντονισμό των υπη−
ρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής 
και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία δι−
απραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρα−
κολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της 
σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για 
την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του 
Ν. 4336/2015. ....................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. οικ. 46454/Δ9.12694 (1)
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο ν), 

περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 
2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 από−
φασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί 
επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλε−
κτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιό−
τητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι−
κού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφα−
ση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως ισχύει, για 
το έτος 2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005), 

2. το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ Α΄ 180), 
όπως ισχύει,
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3. το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις»,

4. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212Α΄/2010), όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του Nόμου «Έγκριση των 
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του 
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τρά−
πεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
41Α΄/1.3.2012),

5. το άρθρο 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. 
29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφα−
σης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ 
αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 
Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων 
και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων 
για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Ερ−
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28−08−2013 
απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως αντικατα−
στάθηκε με την υπ’ αριθμ. 49327/10702/23−12−2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 3456/23−12−2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ισχύει,

6. την από 19/10/2015 σχετική εισήγηση της Ομάδας 
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό 
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων ετήσιου πί−
νακα προσωπικού (Ε4) και προκειμένου να ολοκληρωθεί 
ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο 
των υπόχρεων προ τούτο,

7. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρο−
νικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο 
Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 31 Οκτωβρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

    Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003327 ΕΞ 2015 (2)
Σύσταση, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουρ−

γείο Οικονομικών για τoν συντονισμό των υπηρεσιών 
του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελω−
νειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγμα−
τεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της 
προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρα−
σκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίη−
ση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
β) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρ−
θρου 128 του Π.δ. 111/2014,

δ) της παρ. 22 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211) 
«Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομι−
κών και άλλες διατάξεις»,

ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, 
ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ζ) της υπ’ αριθμ. Υ14/3.10.2015 (Β΄2144) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,

η) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

2. Την ανάγκη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσι−
ών για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του 
Ν. 4336/2015,

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, διότι η εν λόγω Ομάδας Εργασίας θα 
λειτουργήσει χωρίς αμοιβή, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα 
Εργασίας με έργο τον συντονισμό των υπηρεσιών του 
Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής 
νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με 
τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και 
υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής δια−
δικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων 
του Ν. 4336/2015. Η ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέ−
λεσης του έργου της, παρακολουθεί την πρόοδο της 
νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, υποβοηθά το έργο 
της, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε στοιχείο και 
έγγραφο, εντοπίζει προβλήματα και υποβάλλει προτά−
σεις για την επίλυσή τους.

Η Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έρ−
γου της, δύναται να συνεργάζεται, με πρωτοβουλία του 
Συντονιστή της, με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών ή άλλους φορείς, Ομάδες Εργασίας ή 
Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα 
πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με 
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το έργο αυτής και γενικά, με οποιονδήποτε κρίνει ότι 
απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού της και γενικά 
προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση 
του έργου της.

Β. Συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα 
μέλη αυτής, ως εξής:

1. Την Λαζαρέτου Θεοδώρα του Μηνά, υπάλληλο ΠΕ 
με βαθμό Β΄, του κλάδου Εφοριακών με την ιδιότητα 
του συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, με αναπληρωτή 
τον Αραμπατζάκη Γεώργιο του Σταύρου, υπάλληλο με 
βαθμό Ε΄, του κλάδου Εφοριακών.

2. Τον Γερμανό Γεώργιο του Ιωάννη, εκπρόσωπο του 
Υπουργού Οικονομικών υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄, του 
κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρω−
τή τον Ζενέλη Πέτρο του Δημητρίου, υπάλληλο ΠΕ με 
βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών.

3. Τον Φοβάκη Ιωσήφ του Ιωάννη, εκπρόσωπο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών υπάλληλο ΠΕ με 
βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον Ντούνια Παναγιώτη του Δημητρίου, 
υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, του κλάδου Εφοριακών.

3. Τoν Αδαμόπουλο Λουκά του Αριστείδη−Ανάργυρου, 
εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της 
Κυβέρνησης υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Ε΄, του κλάδου Εφο−
ριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσουκα−
λά Σπυρίδωνα, του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, 
του κλάδου Διοικητικού/Οικονομικού και

5. Την Πέρρου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου εκπρόσω−
πο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων υπάλ−
ληλο βαθμού ΠΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον 
Πυργιώτη Αντώνιο του Γεωργίου, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό 
Α΄, του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

Ως γραμματέας της ομάδας εργασίας, ορίζεται η 
Ευδαίμων Κωνσταντίνα του Νικολάου, υπάλληλος με 
βαθμό Ε΄, κλάδου Εφοριακών, με αναπληρώτριά της την 

Καλαφατάκη Κωνσταντίνα του Παύλου, υπάλληλο ΠΕ 
με βαθμό ΣΤ΄, κλάδου Εφοριακών.

Γ. 1. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και 
εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας 
των δημόσιων υπηρεσιών, στα γραφεία του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύ−
νανται να συμμετέχουν, με πρωτοβουλία του Συντονιστή 
της, στις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυ−
τόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής. Πέραν των βασικών 
συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας, ο Συντονιστής και 
τα μέλη (τακτικά ή/και αναπληρωματικά) της ομάδας θα 
συνεργάζονται, όποτε απαιτείται, σε επιμέρους ομάδες, 
ανάλογα με τη φύση της κατά περίπτωση εκτελεσθεί−
σας εργασίας.

Δ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να πα−
ρίστανται, μετά από πρόσκληση του συντονιστή και 
εκπρόσωποι άλλων φορέων, ο δε συντονιστής δύναται 
να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Ε. Η ομάδα εργασίας θα ζητήσει από όποιες υπηρεσίες 
κρίνει σκόπιμο, να ορίσουν σύνδεσμο με την ομάδα, 
για την άμεση επικοινωνία, συνεργασία και προσκόμι−
ση στοιχείων, αναγκαίων για την έγκαιρη και έγκυρη 
λειτουργία της.

ΣΤ. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας ορί−
ζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

Ζ. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022622010150004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr




