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28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης 
δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω 
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τητας Παλαιοκαστριτών / Δ. Κερκύρας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 17314 /Δ9. 914 (1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/

28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρι-

σης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδι-

κασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλεί-

ας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».

Η YΠOYPΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και ιδίως την 
περίπτωση δ του άρθρου 41 και τα άρθρα 50 και 90,

2. του άρθ. 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυ-
βερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29),

3. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210),

4. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 168),

5. του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επι-
θεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170), και ιδίως 
τα άρθρα 3, 18, 23, 24 και 27, όπως ισχύουν,

6. των άρθρων 8 και 9 του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010 ) που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση 
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύει,

7. την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρ. 119 του 
ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και 
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας 
των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137),

8. της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34331/ Δ9. 8920/26.7.2016 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδι-
κασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 
Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 2458),

9. το από 28.3.2019 έγγραφο της Ομάδας Κεντρικής 
διαχείρισης του ΟΠΣ ΣΕΠΕ (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας: 
14048/Δ9.817/29.3.2019),

10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η υπουργική απόφαση 50067/28/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3952) 

«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών 
Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνι-
κού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όσες αναθέσεις καθηκόντων ΤΑ θα έχουν υποβληθεί 

εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 
30.6.2018 λήγουν αυτοδικαίως την 30.4.2019 και ώρα 13:00.

Ως εκ τούτου μέχρι αυτή την ώρα της ανωτέρω καταλη-
κτικής ημερομηνίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019 

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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