
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 11253/188/2-04-2020 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων «Καθορισμός αριθμού θέσεων 
σε ερευνητικούς φορείς εποπτευόμενους από 
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που 
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από 
τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυ-
τών» (Β’ 1361). 

2 Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριό-
τητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας 
(ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχό-
λησης (ΕΠΑ).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 17750/Δ1. 6094/ 
8-5-2020 (Β’  3026) απόφασης της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής 
υπογραφής του/-ης Υπηρεσιακού/-ής Γραμμα-
τέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων σε υπαγόμενα σε αυτόν/-ήν διοικητι-
κά όργανα».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 42778/1075 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11253/188/2-04-2020 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων «Καθορισμός αριθμού θέσε-

ων σε ερευνητικούς φορείς εποπτευόμενους από 

τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που 

πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από 

τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυ-

τών» (Β’ 1361).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα 

για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 220), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). 

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./7/28316/
10-01-2019, ορθή επανάληψη 17-01-2019, απόφαση της 
Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 
(άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδι-
κασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, 
με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, εκ των οποίων οι 
εκατόν είκοσι δύο (122) αφορούν σε θέσεις Ειδικού Επι-
στημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και οι τριάντα (30) 
σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού. 

3. Το υπ’ αρ. 26528/06-03-2020 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την έκδοση 
απόφασης καθορισμού θέσεων που θα πληρωθούν από 
άτομα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998. 

4. Την υπ’  αρ. 11253/188/2-04-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κα-
θορισμός αριθμού θέσεων σε ερευνητικούς φορείς επο-
πτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον 
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών» (Β’ 1361). 

5. Το υπ’  αρ. 109696/19-10-2020 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
για την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 11253/188/
2-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός αριθμού θέσεων σε 
ερευνητικούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που πληρούνται από άτομα 
που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών» (Β’ 1361). 

6. Το υπ’ αρ. 37598/23-09-2020 έγγραφο του Ιδρύμα-
τος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) σχετικά με την επα-
νακατανομή των 20 θέσεων του Ι.Τ.Ε.

7. Το υπ’ αρ. 428/31-6/19-06-2020 πρακτικό του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) με το οποίο αποφασίστηκε η επανακατα-
νομή των είκοσι (20) θέσεων επιστημονικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού που δικαιούται να προκηρύξει 
το Ι.Τ.Ε. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133). 

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

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

11. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος Γ της υπ’ αρ. 11253/188/2-04-2020 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ερευνητι-
κούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, που πληρούνται από άτομα που προστα-
τεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων 
αυτών» (Β’ 1361), τροποποιείται ως εξής: 

«Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙA 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ν. 2643/1998 

».

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(Οικονομικές Επιστήμες ή 
Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

ΑμεΑ 1 

2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

(Οικονομολόγος/Οργάνωση 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Πολυτέκνων 1 

3 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Λογιστική 
Διαχείριση Ερευνητικών 

Προγραμμάτων) 

Τριτέκνων 1

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 11253/188/2-04-2020 (Β’ 1361) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

I

   Αριθμ. οικ.45675/1393 (2)
Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηρι-

ότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασί-

ας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απα-

σχόλησης (ΕΠΑ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ-
ληνικής οικονομίας» (Α’ 212).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τα άρθρα 13 και 41.

3. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 99, 102, 104 παρ. 5 (α) και 
123 του ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι-
νωνικής 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 διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41).

9. Τις διατάξεις της υπ΄αρ. 1517/34/2013 υπουργικής 
απόφασης «Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικα-
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σίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 
που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλη-
σης» (Β’ 155), η παρ. 2 του άρθρου 8 της οποίας καταρ-
γείται με την παρούσα.

10. Τo άρθρο 18 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και τον Κα-
νονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασί-
ας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, 
σελ. 1-88).

12. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, μείωσης 
διοικητικού βάρους και μεγιστοποίησης του οφέλους 
από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

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

Καθορίζουμε τους όρους ηλεκτρονικής υποβολής των 
εξαμηνιαίων Εκθέσεων Δραστηριότητας των Ιδιωτικών 
Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Εταιρειών 
Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Άρθρο 1
Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκθέσεων 
δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων 
Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότη-
τα/επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ, και είναι εγ-
γεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά την εξαμηνιαία έκθεση δραστη-
ριότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 (α) του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

Άρθρο 2
Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων εκθέσεων δραστηριότητας των 
Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα 
της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) και είναι 

εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, έκθεση δραστηριότητας με τα στοιχεία που 
ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 3
Υποβαλλόμενα Έντυπα

3.1 Ειδικό Έντυπο «Απολογιστικές Εκθέσεις ΙΓΕΕ».
3.2 Ειδικό Έντυπο «Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ».
Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 
Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του άρ-
θρου 9 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) 
υπουργικής απόφασης, ο/η Γενικός/ή Γραμματέας Εργα-
σίας μπορεί να εγκρίνει, κατά περίπτωση, την άμεση προ-
σαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας των εντύπων στις 
λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής εντύπου

4.1 Δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει κάθε 
φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομι-
κού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα/
επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ και της παροχής 
υπηρεσιών ΕΠΑ, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που 
υπάρχουν σε αυτό.

4.2 Με την ολοκλήρωση της υποβολής των εξαμηνιαί-
ων εκθέσεων δραστηριότητας ΙΓΕΕ και ΕΠΑ στο σύστη-
μα εκτυπώνεται αντίγραφο στο οποίο αποδίδεται και 
αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία 
υποβολής. Το αντίγραφο αποτελεί για τον υπόχρεο απο-
δεικτικό υποβολής το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

4.3 Η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοι-
χείων που περιλαμβάνονται στα πεδία και στα συνημ-
μένα αρχεία αποτελούν ευθύνη του κατά περίπτωση 
υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδο-
τημένων από αυτόν προσώπων.

Άρθρο 5
Στοιχεία υποβολής

5.1 Τα ΙΓΕΕ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα κά-
τωθι στοιχεία:

Τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσο-
λάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, τις ειδικότητες που 
αυτές οι θέσεις αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, 
το φύλο, την ηλικία των τοποθετηθέντων, καθώς και αν 
αυτοί ήταν ήδη εργαζόμενοι ή άνεργοι πριν τη μεσολά-
βηση του ΙΓΕΕ.

5.2 Οι ΕΠΑ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα κά-
τωθι στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του/της προσωρινά απασχολη-
θέντα/απασχοληθείσας, το ΑΦΜ του/της προσωρινά 
απασχοληθέντα/απασχοληθείσας, τον αριθμό των συμ-
βάσεων εργασίας, την ημερομηνία έναρξης και την ημε-
ρομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας, την ειδικότητά 
του/της, το φύλο, την ηλικία, το χρόνο της προγενέστε-
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ρης ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την επωνυμία 
του έμμεσου εργοδότη, καθώς επίσης δήλωση της ΕΠΑ 
ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν υπάγεται στις διατάξεις του 
ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 
του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.

Άρθρο 6
Προθεσμίες

6.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστη-
ριότητα/επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ, και είναι 
εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλει κατά 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου και το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους, 
έκθεση δραστηριότητας με τα στοιχεία που ορίζονται 
στο άρθρο 5.1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 
104 παρ. 5 (α) του ν. 4052/2012.

6.2 Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστη-
ριότητα της ΕΠΑ και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο 
που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, υποβάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
μηνός Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
μηνός Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας με 
τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5.2 της παρούσας.

Άρθρο 7
Εκπρόθεσμη υποβολή

7.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων 
προθεσμιών, οι εκθέσεις δραστηριότητας χαρακτηρίζο-
νται εκπρόθεσμες, με ανάλογη εφαρμογή των προβλε-

πόμενων κυρώσεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 
108 του ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με την περ. β 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) για τα 
ΙΓΕΕ και το άρθρο 128 του ν. 4052/2012 και της υπ’ αρ. 
15527/639/2010 (Β’ 1359) υπουργικής απόφασης για τις 
ΕΠΑ.

7.2 Όταν διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας, η αρμό-
δια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων εκδίδει οδηγίες σχετικά με τις κατά περίπτω-
ση προθεσμίες υποβολής των εκθέσεων δραστηριότη-
τας των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, γνωστοποιώντας 
αυτές στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 8
Πρόσβαση και διαχείριση

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (ΣΕΠΕ), του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασί-
ας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων έχουν πρόσβαση και διαχειρίζονται όλα τα 
δεδομένα των υποβολών, σύμφωνα με τη διαβάθμιση 
τους σε ομάδες και ρόλους χρηστών.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και δι-
οικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής 
αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρο-
νικής υποβολής.
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Άρθρο 10
Ισχύς της απόφασης

10.1 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10.2 Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 1517/34/2013 (Β’ 155) 

υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020

  Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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   Αριθμ. 45862/Δ1.14039 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 17750/Δ1. 

6094/8-5-2020 (Β’ 3026) απόφασης της Υπηρε-

σιακής Γραμματέως «Εκχώρηση δικαιώματος 

τελικής υπογραφής του/-ης Υπηρεσιακού/-ής 

Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων σε υπαγόμενα σε αυτόν/

-ήν διοικητικά όργανα». 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και του 

άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 
66, 67, 68, 69Γ,

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

δ) του 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),

ε) της υπό στοιχεία 10068/Δ1.3580/28-2-2020 (ΥΟΔΔ 
157) απόφασης διορισμού της Τριαντάφυλλου Ματθού-
λας στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τριετή 
θητεία,

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

ζ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες»,

η) του π.δ. 54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομέ-
νου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογι-
στικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,

θ) της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφα-
σης «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατι-
κού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), όπως ισχύει,

ι) της υπό στοιχεία οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19-12-2019 
απόφασης «Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού» (Β’ 4885),

ια) της υπό στοιχεία οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 
(Β’ 5171) απόφασης «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων 
αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενι-
κής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ 
που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί 
φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α ’ του 
ν. 3429/2005»,

ιβ) της υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019 
απόφασης «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολο-
γισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Οικονομικού Έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β), 

ιγ) της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),

ιδ) της υπό στοιχεία 12642/Δ1.4472/17-3-2020 
(Β’ 1033) απόφασης «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες 
ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευό-
ντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός απο-
φαινόμενου οργάνου»,

ιε) της υπό στοιχεία 17750/Δ1. 6094/8-5-2020 (Β’ 3026) 
απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως «Εκχώρηση 
δικαιώματος τελικής υπογραφής του/-ης Υπηρεσιακού/-
ής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων σε υπαγόμενα σε αυτόν/-ήν διοικητικά 
όργανα.

2. την υπ’ αρ. 2/90420/19.12.2019 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» 
(ΑΔΑ:ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ),

3. την υπό στοιχεία 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 εγκύκλιο 
«Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6),

4. την υπ’ αρ. 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών επί διατά-
ξεων του ν. 4270/2014» (ΑΔΑ 650ΦΗ-36Κ),

5. την υπ’ αρ. 2/20483/0026 εγκύκλιο της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 
«Παροχή Οδηγιών» (ΑΔΑ: 6ΟΗ6Η-Σ0Η),

6. την υπό στοιχεία 2/5236/ΔΠΓΚ/2020/30-1-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Εκτέλεση Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ),

7. την υπ’ αρ. 14235/06-02-2020 εγκύκλιο οδηγιών για 
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον 
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023 (ΑΔΑ: ΨΟ-
7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ),

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 17750/Δ1. 6094/8-5-2020

(Β’ 3026) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως «Εκ-
χώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής του/-ης Υπη-
ρεσιακού/-ής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων σε υπαγόμενα σε αυτόν/-ήν δι-
οικητικά όργανα», ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 «Ορισμός υπαγόμενων στον/-ην 
Υπηρεσιακό/-η Γραμματέα οργάνων ως διατάκτες για 
δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού» προστίθεται 
περίπτωση γγ, ως ακολούθως:

«γγ. τον/-ην Προϊστάμενο/-η της Διεύθυνσης Προ-
μηθειών και Μέριμνας για δαπάνες έως του ποσού των 
20.000 ευρώ,

- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 
και οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών, 
(εκτός του ΕΦ 1033-208-0000000 για τις περιφερειακές 
υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. που έχουν εκχωρηθεί με το άρθρο 
5 της υπό στοιχεία 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 (Β’ 1033) 
απόφασης του Υπουργού, όπως ισχύει),
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- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 
και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, (εκτός του ΕΦ 1033-208-0000000 για τις περιφε-
ρειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. που έχουν εκχωρηθεί με 
το άρθρο 5 της υπό στοιχεία 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 
(Β’ 1033) απόφασης του υπουργού, όπως ισχύει).

Επίσης, ο/η Προϊστάμενος/-η της Διεύθυνσης, υπο-
γράφει τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, 
ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.»

2. Στο άρθρο 3 «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπο-
γραφής για θέματα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) του/της Υπηρεσιακού/-ής Γραμ-
ματέως σε διοικητικά όργανα που υπάγονται σε αυτόν/
-ήν» αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 η περίπτωση δ 
ως ακολούθως:

«δ. Παραμένει στον/-ην Υπηρεσιακό/-ή Γραμματέα η 
αρμοδιότητα τελικής υπογραφής για τη χορήγηση των 
κανονικών αδειών, των αδειών διευκολύνσεων, των 
αναρρωτικών αδειών, των ειδικών αδειών του ΥΚ, των 
συνδικαλιστικών αδειών και των αδειών των προβλεπό-
μενων στα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 
στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων των 
υπηρεσιών του Υπουργείου και στο Γενικό/-ή Επιθεω-
ρητή/-τρια της Επιθεώρησης Εργασίας».

3. Στο άρθρο 3 «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπο-
γραφής για θέματα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) του/της Υπηρεσιακού/-ής Γραμ-
ματέως σε διοικητικά όργανα που υπάγονται σε αυτόν/-
ήν.» αντικαθίστανται στην παράγραφο 3 οι περιπτώσεις 
γ και δ ως ακολούθως:

«γ. Στον/-ην Προϊστάμενο/-η του Τμήματος Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠΕΚΑΑ και Σ.ΕΠ.Ε., μεταβιβάζε-
ται η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής για την έκδοση των 
ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε ζητήμα-
τα βαθμολογικής ή μισθολογικής προαγωγής των υπαλ-
λήλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε.

δ. Παραμένει στον/-ην Υπηρεσιακό/-ή Γραμματέα η 
αρμοδιότητα τελικής υπογραφής για την έκδοση των 
ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε ζη-
τήματα βαθμολογικής ή μισθολογικής προαγωγής των 
προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των υπηρεσιών 
του Υπουργείου και του Γενικού/-ής Επιθεωρητή/-τριας 
της Επιθεώρησης Εργασίας».

Άρθρο δεύτερο

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 17750/Δ1. 6094/8-
5-2020 (Β’ 3026) απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέ-
ως «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής του/-ης 
Υπηρεσιακού/-ής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων σε υπαγόμενα σε αυτόν/-ήν 
διοικητικά όργανα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050391311200008*
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