
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 
τα σαββατοκύριακα του μηνός Νοεμβρίου 2021.

2 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρ-
θρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 
του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό 
στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-
κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 
(Β’ 3520), για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    325 (1)
Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 

τα σαββατοκύριακα του μηνός Νοεμβρίου 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 54 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση 
και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 17),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

δ) της περ.  (γ) της παρ.  5 του άρθρου 25 του  
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 «Οργα-
νισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), και 

ζ) της υπό στοιχεία Υ36/5.10.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 4621). 

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου, 
το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, την Κυριακή 7 Νοεμβρί-
ου 2021, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, την Κυριακή 
14 Νοεμβρίου 2021, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, 
την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, το Σάββατο 27 Νοεμ-
βρίου 2021 και την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, λόγω 
υπηρεσιακών αναγκών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Aριθμ. 84096 (2)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρ-

θρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 

του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό 

στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-

κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 

(Β’ 3520), για το έτος 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

2. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», 
(Α’ 168),

3. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

4. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α’ 123),

5. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3),

7. την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. Ε του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης 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 του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),

8. την παρ. 5.16 του άρθρου 5, της υπό στοιχεία οικ. 
40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520),

9. την από 21/10/2021 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 προς τούτο,

10. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2021, η προθεσμία της 
παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή 
του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της 
υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 (Β’ 3520) 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υπο-
βολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», (Β΄ 3520) έως και την 30η 
Νοεμβρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050242910210002*




