
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύ-
που Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανο-
νικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 
του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/
11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιό-
τητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι-
κού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.

2 Τροποποίηση της 3724/162303/ 22-12-2014 (ΦΕΚ 
Β’ 3438) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικά μέτρα και 
παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής 
προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
852/2004 και (ΕΚ) 853/2004».

3 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπη-
ρετούντων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Τρίπολης (ΔΕΥΑ Τρίπολης) για το 
έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2428/Δ1.853 (1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύ-

που Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας 

κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην 

παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/

Δ1.11288/11-6-2018 (Β' 2401/22-6-2018) απόφα-

σης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθο-

ρισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι-

κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του 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),

β. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29) «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις»,
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γ. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ. του άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ-
ληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α'/2010), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε 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 διάσω-
ση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
41/Α'/1-3-2012),

ε. της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7-4-2014) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις»,

στ. της υποπαραγράφου ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α'/2013),

ζ. των άρθρων 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρ-
φωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 170 Α'/2011), όπως ισχύουν,

η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16-6-2011),

θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(ΦΕΚ 168 Α'),

ι. του άρθρου 4, περίπτωση 4.23 της αριθμ. οικ. 32143/
Δ1.11288/11-6-2018 (Β' 2401/22-6-2018) απόφασης της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-
κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

2. Την από 17/01/2019 σχετική εισήγηση της Ομάδας 
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό 
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστο-
ποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προκει-
μένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών 
υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προς τούτο.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκα-
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε: 

Παρατείνεται για το έτος 2019, η προθεσμία ηλε-
κτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση 
στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως αναφέρεται 
στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/
Δ1.11288/11-6-2018 (Β' 2401/22-6-2018) απόφασης 
της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλε-
κτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχο-

λήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 28η 
Φεβρουαρίου 2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 115/12182 (2)
Τροποποίηση της 3724/162303/22-12-2014 (ΦΕΚ 

Β' 3438) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Εθνικά μέ-

τρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων 

ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονι-

σμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004"» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του κοινοτικού δικαίου» (Α' 34), όπως ισχύουν.
β) Των άρθρων 1 και 2 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέ-

ας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 199), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 248/1914 «Περί οργα-
νώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας» 
(Α’ 110), όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 16 και 31 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 
882/2004» (Α' 95).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98).

στ) Του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης 
15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004» (Β' 1187).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως ισχύουν:
α) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 29-4-2004, για την υγιεινή των 
τροφίμων (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 1),

β) αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29-4-2004, για τον καθορισμό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέ-
λευσης (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 55),

γ) αριθμ. 2074/2005 της Επιτροπής, της 5-12-2005, 
για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και για την 
οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθμ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθμ. 882/2004, για την 




