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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση Λογαριασμού για τη συγχρηματοδότηση έργων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας
(Σύνορα και Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του.

2

Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθ. 29502/85/01-9-2014
(ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, 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 Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή
του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως ισχύει, για
το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 107801
(1)
Σύσταση Λογαριασμού για τη συγχρηματοδότηση έργων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας
(Σύνορα και Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
4. Την υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
5. Την υπ’ αριθ. 105755/14.10.2015 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄ 2222), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 40082/12.4.2016 (Β΄ 1054)
και 79700/27.7.2016 (Β΄2338) αποφάσεις.
6. Την υπ’ αριθ. 2/52195/ΔΛΔ/Δ/12.08.2015 (ΦΕΚ Β΄
1941/09.09.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών των Ταμείων του τομέα Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων, περιόδου 2014-2020».
7. Τις διατάξεις του Ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής
εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων διά δαπάνας προβλεπομένας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και
Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως»
(Α΄ 266), και των Ν.δ. 2957/10-8-1954 «Περί δημοσίων
επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών διατάξεων
του Δημοσίου Λογιστικού» (Α΄186) και 4355/20-8-1964
«Περί αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Συντονισμού»
(Α΄ 146).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 20 περ. ια΄, 23, 69Α, 78, 79,
80, 127 και 128 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.
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9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη
της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των
κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/
ΔΕΥ του Συμβουλίου.
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής
στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των
θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης υπ’ αριθ.
574/2007/ΕΚ.
12. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης
2008/381ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπ’ αριθ. 573/2007/ΕΚ και υπ’ αριθ. 575/2007/ΕΚ
και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.
13. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Επιτροπής
της 31.07.2015 για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020.
14. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313 απόφαση της Επιτροπής
της 31.07.2015 για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 20142020, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. C(2015)
9607/16.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.
15. Το γεγονός ότι όλες οι εισπράξεις από τα Ταμεία
Εξωτερικών Συνόρων, Επιστροφής, Προσφύγων και
Ένταξης και τα Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα
και Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης που αφορούν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον δικαιούχος της
πράξης είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πιστώνονται στο
λογαριασμό 23/200542 που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
16. Την ανάγκη για την εφαρμογή του μέτρου της οριοθέτησης των λογαριασμών για την διαχείριση των μέσων
που προέρχονται από τα ανωτέρω Ταμεία της Ε.Ε. βάσει
της παρ. 2.4.1. του Συμπληρωματικού Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη στις 16.06.2016 από την Ελληνική
Κυβέρνηση και τις Αρχές της Ε.Ε. με προϋποθέσεις πολιτικής για την εφαρμογή των δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Ν. 4336/2015
(Α΄ 94).
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17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος
(κεντρικό κατάστημα), υπό το λογαριασμό του Δημοσίου
«Ελληνικό Δημόσιο - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός»), λογαριασμού σε ευρώ,
με τον τίτλο: «Ε.Δ. - Λογαριασμός για την συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» και
αριθμό 23/201150 εφεξής «Λογαριασμός».
2. Ο Λογαριασμός λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων πράξεων/δράσεων των
Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους
των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020 και δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση άλλων
πράξεων/δράσεων από το λογαριασμό αυτό.
3. Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού
ως ακολούθως:
α) Ο εν λόγω Λογαριασμός πιστώνεται:
i. Με το εκάστοτε συνολικό ποσό που πιστώνεται στο
λογαριασμό 23/200542 «Έσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων
Επενδύσεων)», και το οποίο προέρχεται από το σύνολο
των απολήψεων (προχρηματοδοτήσεις, ενδιάμεσες πληρωμές κ.λπ.) για τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εφόσον δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι το Δημόσιο.
Η πίστωση του Λογαριασμού αυτού πραγματοποιείται άμεσα, στη βάση εντολών που εκδίδονται από τη
Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Τράπεζα της Ελλάδος
για ταυτόχρονη μεταφορά του εκάστοτε ποσού αρχικά
στον λογαριασμό 23/200542 και στη συνέχεια στον Λογαριασμό 23/201150.
ii. Με τα αναγκαία ποσά (εθνικοί πόροι) που μεταφέρονται σε αυτόν από το λογαριασμό 23/2002 με εντολή
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
(ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) προς
την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου να
χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις/δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσης και να εξασφαλίζεται η άμεση
πληρωμή των δικαιούχων.
iii. Με ποσά που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, την Τράπεζα του Συμβουλίου
της Ευρώπης ή άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς Οργανισμούς στο πλαίσιο δανειοδοτήσεων ή άλλων χρηματοδοτήσεων της χώρας για την υλοποίηση πράξεων/
δράσεων των Προγραμμάτων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.
β) Ο ανωτέρω λογαριασμός χρεώνεται:
i) Με την εκτέλεση ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής
ή την εξόφληση επιταγών όπου αυτή είναι επιτρεπτή, σε
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βάρος αναλυτικών/ή άλλων λογαριασμών της Τράπεζας
της Ελλάδας, με υπολόγους διαχειριστές τις αρμόδιες
Οικονομικές Υπηρεσίες, ή τα οριζόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα.
ii) Με την εκτέλεση εντολών απευθείας μεταφοράς
ποσών άνευ υπολόγου, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές
διατάξεις.
Τα ποσά αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και
των τελικών δικαιούχων αυτών.
Η χρηματοδότηση των ΣΑ πραγματοποιείται με εντολή
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η μεταφορά ποσών στους αναλυτικούς ή άλλους λογαριασμούς που τηρούνται στην ΤτΕ ή σε ειδικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει
τη λειτουργία τους, πραγματοποιείται με έγγραφη ή/και
ηλεκτρονική εντολή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση καθ’ ύλην
αρμόδιου Υπουργού, προς την ΤτΕ.
γ) Τα αδιάθετα υπόλοιπα που βρίσκονται στους λογαριασμούς των έργων ή άλλους λογαριασμούς στην ΤτΕ
στο τέλος του έτους, δεν επιστρέφονται και παραμένουν
διαθέσιμα για πληρωμές τα επόμενα έτη με την επιφύλαξη όσων κάθε φορά ορίζονται στην κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών, για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων τρέχοντος οικονομικού έτους και
την έναρξη χρηματοδότησης του επόμενου, η οποία
εκδίδεται κάθε έτος.
δ) Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
δύναται να ανακαλεί το τμήμα της χρηματοδότησης έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού, η
οποία έως τη λήξη του τρίτου μήνα μετά το μήνα της
εντολής χρηματοδότησης δεν χρησιμοποιήθηκε. Τα ποσά
των ανακλήσεων παραμένουν στον Λογαριασμό και διατίθενται σε άλλα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του
Λογαριασμού σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησής τους.
ε) Οι πληρωμές των έργων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί για
κάθε έργο.
4. Το καθεστώς επιτοκίου του Λογαριασμού διέπεται
από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του Ευρωσυστήματος περί καταθέσεων του Δημοσίου στις Εθνικές
Κεντρικές Τράπεζες.
5. Οι πληρωμές του Λογαριασμού βαραίνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ηλεκτρονικά
για κάθε ενεργούμενη χρεοπίστωση του Λογαριασμού
τις Διευθύνσεις Λογαριασμών Δημοσίου και Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει στη Διεύθυνση
Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους αντίγραφα κίνησης του Λογαριασμού για τη
διενέργεια των σχετικών εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. οικ. 47404/Δ9.12407
(2)
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθ. 29502/85/01-9-2014
(ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’
αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 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 Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013
απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως
ισχύει, για το έτος 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ Α΄ 180),
όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 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 αντικαταστάθηκε
με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «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
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του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 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’ αριθ.
29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 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
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013
απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄ αριθ. 49327/10702/23-12-2014
(ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ισχύει.
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6. Την από 12/10/2016 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων ετήσιου πίνακα 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 προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο
Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ.
29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 15η Νοεμβρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
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