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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 




