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Θέκα:  «Σξνπνπνίεζε ηεο Αξηζκ. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) 

«Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)» απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη». 

 
 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 54 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 55 ηνπ λ. 4611/2019 «Ρύζκηζε νθεηιώλ πξνο ηνπο 

Φνξείο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη ηνπ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνύ, 

πληαμηνδνηηθέο Ρπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο, 

ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 73), 

2. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4726/2020 (Α΄ 181) «Αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

αξραηξεζηψλ ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ, δηαθξηλφκελνη ζπλνδνί αζιεηψλ ΑκεΑ, ζχζηαζε Δζληθήο 

Πιαηθφξκαο Αζιεηηθήο Αθεξαηφηεηαο, Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (Δ.Ο.Δ.), Διιεληθή 

Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (Δ.Π.Δ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κχξσζε: α) ηεο απφ 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (A΄ 84) θαη β) ηεο απφ 1.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθφηεηα» (Α΄ 90) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

4. Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ δεθάηνπ ελάηνπ ηεο απφ 30.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

(Α’ 75) «Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο 

θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο», φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4684/2020 (Α΄86).  
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5. Σν άξζξν δσδέθαην ηεο απφ 01.05.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 90) «Πεξαηηέξσ 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθφηεηα», ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4690/2020 (Α΄104). 

6. Σν άξζξν δέθαην παξ. 1,2,4, ην άξζξν ελδέθαην ππνπαξ. 2Α, 2Γ θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο 

ππνπαξ. 2Δ, θαζψο θαη ην άξζξν δεχηεξν ηεο απφ 20.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (Α' 68) «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλωλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο», ε νπνία θπξψζεθε κε 

ην άξζξν 1 ηνπ λ.4683/2020 (Α΄83).  

7. Σν άξζξν 4 παξ.1 πεξ.β΄ , παξ.2, παξ. 3 πεξ.α θαη πεξ.ζη΄ ηεο απφ 11.03.2020 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄55) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηωλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ 

ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», φπσο 

ηζρχεη, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄76).  

8. Σν άξζξν δέθαην ηξίην παξ. 1, 2, 4 ηεο απφ 14.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α' 

64) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ 

COVID-19», ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄76).  

9. Σν άξζ. 17 παξ. 6 ηνπ Ν. 3899/2010 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο» (Α΄212).  

10. Σελ Αξηζκ. νηθ.23103/478 Κνηλή Απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

Μεραληζκνχ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο «ΤΝ-ΔΡΓΑΗΑ» (Β΄2274). 

11. Σελ Αξηζκ. 21036/1737/2-6-2020 (Β΄2141/3-6-2020) Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Καζνξηζκφο επηδφκαηνο 

ενξηψλ Πάζρα 2020 θαη ρξφλνο θαηαβνιήο απηνχ. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηδφκαηνο ενξηψλ Πάζρα 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ.» 

12. Σελ αξ. πξση. 14556/448/7-4-2020 ΚΤΑ (Β΄1208/7-4-2020) «Παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ 

έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο θαη ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Α΄55)», φπσο ηζρχεη.  

13. Σελ αξηζκ. νηθ. 17787/520/8-5-2020 ΚΤΑ (Β΄1778/10-5-2020) «Παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηνπ 

έθηαθηνπ θαη πξνζσξηλνχ κέηξνπ ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 11.03.2020 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο 

ηνπ», (Α’ 55).    

14.  Σελ αξ. πξση. 20788/610/29-5-2020 ΚΤΑ (Β΄2083/1-6-2020) «Παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ 

έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ηφπνπ εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ» (Α’ 55) 

15. Σελ αξ. πξση. Α. 1053/2020 απφθαζε (ΦΔΚ 949 Β΄) Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 11.03.2020 Π.Ν.Π.(ΦΔΚ 55Α΄)κε ηελ νπνία 

ιακβάλνληαη θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», φπσο ηζρχεη. 

16. Σελ αξ. πξση. Α. 1054/2020 απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 950Β’) «Καζνξηζκφο 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 55Α΄) κε ηελ 

νπνία ιακβάλνληαη θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ». 

17.    Σελ Αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 19024  (ΦΔΚ Β 915/17.3.2020)  «Δπηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο πξνζσξηλήο 

απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, γηα ην ρξνληθφ 
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δηάζηεκα απφ 18.3.2020 έσο θαη 31.3.2020, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19.» 

18. Σελ κε αξ. πξση.12998/232/23-3-2020  ΚΤΑ (Β’1078/28-3-2020) «Μέηξα ζηήξημεο 

επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ έρνπλ αξηζκφ κεηξψνπ εξγνδφηε (ΑΜΔ) ζηνλ 

e- ΔΦΚΑ, ησλ νπνίσλ ή έρεη αλαζηαιεί ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, βάζεη ΚΑΓ, κε 

εληνιή δεκφζηαο αξρήο ή πιήηηνληαη ζεκαληηθά βάζεη ΚΑΓ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ή 

δεπηεξεχνπζαο βάζεη ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ έηνπο 2018, φπσο νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19»,  

19. Σν άξζ.10 ηνπ λ. 4554/2018 «Αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο - Αληηκεηώπηζε ηεο 

αδήιωηεο εξγαζίαο - Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ - Δπηηξνπεία αζπλόδεπηωλ 

αλειίθωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 130), 

20. Σν άξζ. 33 ηνπ λ. 1836/1989 «Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄79), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην άξζξν 214 ηνπ λ. 

4635/2019 (Α΄167),  

21. Σηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζ. 27 ηνπ π.δ. 246/2006 «Γεληθόο Καλνληζκόο Πξνζωπηθνύ ηωλ Κ.Σ.Δ.Λ. 

Α.Δ. θαη ηωλ Κ.Σ.Δ.Λ. ηνπ λ. 2963/2001»( Α΄ 261),  

22. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 213 ηνπ λ. 4512/2018 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ Γηαξζξωηηθώλ 

Μεηαξξπζκίζεωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 5), 

23. Σν π.δ. 81/2019 «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείωλ θαη θαζνξηζκόο 

ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπο – Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήηωλ κεηαμύ Τπνπξγείωλ» (Α΄119), 

24.  Σν π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξωηώλ Τπνπξγώλ 

θαη Τθππνπξγώλ»(Α΄121), 

25.   Σν π.δ. 84/2019 «ύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη Δηδηθώλ 

Γξακκαηεηώλ/Δληαίωλ Γηνηθεηηθώλ Σνκέωλ»(Α΄123), 

26. Σν  π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλωληθήο 

Αιιειεγγύεο» (Α’ 168), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

27. Σηο δηαηάμεηο πεξί ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ {θαη ηδίσο άξζ. 5 θαη 7 ηνπ Α.Ν. 

547/1937 (Α’ 98), άξζ. 3 ηνπ Β.Γ. 28-1/4-2-1938 (Α΄35), άξζ. 3 ηνπ Β.Γ.  14-8/8-9-1950 (Α΄202), 

άξζ. 3 παξ. 1 ηνπ Ν.Γ. 515/1970 (Α΄95), άξζ. 18 ηνπ Π.δ. 8-4/1932 (Α΄114), άξζ. 12 ηνπ Ν.Γ. 

1037/1971 (Α΄235), θαη ηηο ππ’ αξηζ. ΤΑ 6958/13-2-1960 (Β' 96), 63323/29-9-1961, (Β΄350), 

39431/6-6-1961 (Β΄234) θαη  65982/13-1-1966 (Β΄600)},  

28. Σνλ Α.Ν. 1846/1951 «Πεξί θνηλωληθώλ αζθαιίζεωλ» (Α΄ 179) θαη ηδίσο ηα άξζξα 8 θαη 26 παξ. 9 

πεξ. ζη΄ ππνπεξ. αα΄ θαη ββ΄, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. 20 παξ. 1 θαη παξ. 2  ηνπ Ν. 4255/2014 

(Α΄ 89), 

29. Σν άξζ. 5 παξ 2 ηνπ Ν.Γ. 2656/1953 «Πεξί Οξγαλώζεωο θαη ειέγρνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο» 

(Α΄299),  

30. Σν άξζ. 9 παξ.1 ηνπ Ν. 3198/1955 «Πεξί ηξνπνπνηήζεωο θαη ζπκπιεξώζεωο ηωλ πεξί θαηαγγειίαο 

ηεο ζρέζεωο εξγαζίαο δηαηάμεωλ» (Α΄98),  

31. Σν άξζ. 38 ηνπ Ν. 1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 

101),  

32. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 10 ηνπ λ. 2217/1994 «Καηάξγεζε ηνπ Σακείνπ πληάμεωλ Δθηειωληζηώλ 

(ΣΔ) ππαγωγή ηωλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ Αζθαιίζεωο Δπαγγεικαηηώλ 

θαη Βηνηερλώλ ηεο Διιάδνο (ΣΔΒΔ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 83), ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 13 

ηνπ λ. 2640/1998 «Γεπηεξνβάζκηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 

206), 

33. Σν λ.4624/2019 «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 

2016 γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ 

ραξαθηήξα θαη ελζωκάηωζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄137) θαη ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔ 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Απξηιίνπ 

2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 



4 

 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ) (EE 

L 119/4.5.2016, ζει. 1-88), 

34. Σνλ λ. 2956/2001 «Αλαδηάξζξωζε Ο.Α.Δ.Γ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 258),  

35. Σελ. παξ. 1 ηνπ άξζ. 14 ηνπ λ. 2963/2001 «Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ δεκόζηωλ επηβαηηθώλ 

κεηαθνξώλ κε ιεωθνξεία, ηερληθόο έιεγρνο νρεκάηωλ θαη αζθάιεηα ρεξζαίωλ κεηαθνξώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 268), 

36. Σν άξζ. 6 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηνπ Ν. 2972/2001 «Δθζπγρξνληζκόο ηεο νξγάλωζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΙΚΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 91), ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. 38 ηνπ Ν. 4488/2017 (Α΄ 137), 

37. Σν άξζ. 12  παξ. 4 ηνπ Ν. 3144/2003 «Κνηλωληθόο δηάινγνο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο 

θαη ηελ θνηλωληθή πξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 111),  

38. Σνλ λ. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄138), 

39. Σα άξζ. 18 θαη 30 ηνπ N. 3996/2011 «Αλακόξθωζε ηνπ ώκαηνο Δπηζεωξεηώλ Δξγαζίαο, 

ξπζκίζεηο ζεκάηωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 170), 

40. Σν άξζ. 31,  ηελ παξ.1 ηνπ άξζ. 32 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 53 ηνπ λ. 4009/2011 «Γνκή, 

ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ηωλ αλωηάηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάηωλ» (Α΄ 195), 

41. Σηο ππνπαξαγξάθνπο ΗΑ.11 έσο ΗΑ.14 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 «Έγθξηζε 

Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 – Δπείγνληα Μέηξα 

Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013-2016» (Α’ 222),  

42. Σελ ππνπαξάγξαθν ΗΓ.1 θαη ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΑ.3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 

«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηωλ λόκωλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (Α’ 107),  

43. Σν άξζξν 80 παξ. 1 ηνπ Ν. 4144/2013 «Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Κνηλωληθή 

Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο»  (Α’ 88),  

44. Σν άξζ. 13 ηνπ π.δ. ηεο 27.6/4.7.32 «Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί 

νθηαψξνπ εξγαζίαο δηαηάμεσλ» (Α΄ 212) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. 13 παξ. 1-7 ηνπ λ.δ. 

1037/1971 (Α΄ 235), 

45. Σελ νηθ. 51524/1262/7-11-2019 (Β΄ 4173/14-11-2019) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

46. Σελ ππ’ αξηζκ. 51266/2955/1.12.1975 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο «Πεξί θαζνξηζκνύ 

ηωλ ωξώλ εξγαζίαο ηνπ πξνζωπηθνύ Σνπξηζηηθώλ ιεωθνξείωλ απηνθηλήηωλ (ΠΟΤΛΜΑΝ)» (Β΄ 

1458), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. 989/1.9.1980 (Β’ 905) θαη ππ’ 

αξηζ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο. 

47. Σελ κε αξηζ. Δ5/1303/3-3-1986 απφθαζε ησλ Τθππνπξγψλ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Αζθάιηζε ζπνπδαζηώλ Σ.Δ.Ι. θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο» (Β΄ 168), 

48. Σελ κε αξηζ. Δ5/1797/20-3-1986 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ «Ρύζκηζε ζεκάηωλ απνδεκίωζεο θαη ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο αζθνύκελωλ 

ζπνπδαζηώλ Σ.Δ.Ι.» (Β΄ 183), 

49. Σελ κε αξηζ. Δ5/4825/16-6-1986 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο «Ρύζκηζε ζεκάηωλ απνδεκίωζεο θαη απαζρόιεζεο αζθνύκελωλ 

ζπνπδαζηώλ Σ.Δ.Ι.» (Β΄ 453), 

50. Σελ κε αξηζ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο, Δζληθήο Άκπλαο, Δμσηεξηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γεσξγίαο, Δξγαζίαο, Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Γηθαηνζχλεο, Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Γεκφζηαο Σάμεο, Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο, Αηγαίνπ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ,  Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο 

θαη Σερλνινγίαο, Δκπνξίνπ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ  «Σξνπνπνίεζε ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο Δ5/1258/86 θαη αύμεζε ηεο κεληαίαο απνδεκίωζεο ηωλ ζπνπδαζηώλ ηωλ 

Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάηωλ (Σ.Δ.Ι.), πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηελ άζθεζε ζην επάγγεικα 

ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α. θαη ινηπά Ν.Π.Γ.Γ., επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηνπ 

επξύηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα» (Β΄ 307),  
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51. Σελ κε αξηζ. 16802/667/27-8-2010 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ «Όξνη 

θαη πξνϋπνζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ζπνπδαζηώλ/καζεηώλ ρνιώλ 

Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη θνηηεηώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (Β΄ 1345), 

52. Σελ κε αξηζ. 139931/Κ1/8-9-2015 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο θαη 

Σνπξηζκνχ, Πνιηηηζκνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Τγείαο  «Πξαθηηθή Άζθεζε ή Μαζεηεία 

θαηαξηηδνκέλωλ ΙΔΚ» (Β΄ 1953),  

53. Σελ κε αξηζ. 26385/16-2-2017 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Παηδείαο 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

«Πιαίζην Πνηόηεηαο Μαζεηείαο», (Β΄ 491), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζ. 60615/Γ4/7-4-2017 

(Β΄ 1441) θαη Φ4/117002/Γ4/11-7-2018 (Β΄ 2784) φκνηεο,  

54. ηελ κε αξηζ. Κ1/118932/13-7-2017 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο «Ρύζκηζε ζεκάηωλ επηδόηεζεο θαη αζθάιηζεο ηεο Μαζεηείαο ηωλ ζπνπδαζηώλ ηωλ 

δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ Ιλζηηηνύηωλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) θαη ρνιώλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.)» (Β΄ 2440), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξηζκ. 

Κ1/85151/2019 φκνηά ηεο (Β΄ 2117),  

55. Σελ κε αξηζ. Φ7/155762/Γ4/19-9-2018 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Τγείαο «Τινπνίεζε «Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο-Σάμε 

Μαζεηείαο» αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ» (Β΄ 4191), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Φ7/35243/Γ4/6-3-2019  φκνηά ηεο (Β΄ 866), 

56. Σε κε αξηζ. 17008/307/12-4-2019 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκηθψλ «Δπηδόηεζε ηεο Μαζεηείαο/Πξαθηηθήο Άζθεζεο καζεηεπόκελωλ 

ηωλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ (ΔΠΑ..) Μαζεηείαο ηνπ λ. 3475/2006, πνπ απαζρνινύληαη ζην 

Γεκόζην, ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, ζηνπο ΟΣΑ, ζε επηρεηξήζεηο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ζε ηδηωηηθέο επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε 

ζωκαηεία θαηά ην έηνο 2019 θαη  ινηπνί όξνη πινπνίεζεο ηεο Μαζεηείαο/Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηωλ 

ΔΠΑ.» (Β΄ 1340),  

57. Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 3846/2010(Α΄66) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

58. Σν άξζξν 4 ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο εηψλ 2006 θαη 2007, κε ηελ 

νπνία ε ρψξα καο ελζσκάησζε ηελ επξσπατθή πκθσλία – Πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία 

(Πξνζάξηεκα Β), 

59. Σν άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 63/2005 (Α' 98), 

60. Σελ αξηζκ. ΤΑ 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη 

Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Αξηζκ. 

44568/Γ1.14795/7-10-2019 (Β΄3751/10-10-2019), Αξηζκ. 54286/Γ1.17642/21-11-2019 

(Β΄4293/27-11-2019), Αξηζ. 12338/Γ1.4372/12-3-2020 (Β’854/13-3-2020), Αξηζκ. 

13031/Γ1.4551/23-3-2020 (Β΄994/23-3-2020), Αξηζκ. 13272/Γ1.4607/30-3-2020 (Β΄1131/2-4-

2020), Αξηζκ. 13564/Γ1.4770/30-3-2020 (Β΄1161/3-4-2020), Αξηζκ. 14638/Γ1. 4991/9-4-2020 

(Β΄1424/15-4-2020), Αξηζκ.17239/Γ1.5936/4-5-2020 (Β΄1695/4-5-2020) ΤΑ, αξηζκ. 

22043/Γ1.7451/11-6-2020 (Β΄ 2278/14-6-2020),  Αξηζκ. 22804/Γ1. 7772/12-6-2020(Β΄2273/14-

6-2020),  Αξηζκ. 27759/Γ1.9161/8-7-2020 (Β΄2780/9-7-2020), Αξηζκ. 39551/Γ1.11831/30-9-

2020 (Β΄4261/30-9-2020) θαη ηζρχεη. 

61. Σε ζέζπηζε κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο, ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία έρεη πξνζσξηλά απαγνξεπζεί ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19,  

62. Σα έθηαθηα θαη πξνζσξηλά  κέηξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, 
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63. Σελ ππνρξέσζε ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε φιεο ηηο επεμεξγαζίεο πνπ 

ζεζπίδνληαη, 

64. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

Αποθαζίδοσκε 

 

Άρζρο πρώηο 

 

Σξνπνπνηείηαη ε αξηζ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ 

αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, σο εμήο: 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 «Τπνβνιή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ [ΔΠΔ - ΟΑΔΓ - ΔΦΚΑ (πξψελ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ)]  

εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ΔΠΔ θαη ΟΑΔΓ» ηεο αξηζ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-

2019) απφθαζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«1.1 Κάζε εξγνδφηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην «Μεηξψν Γεκνζίσλ Φνξέσλ 

ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ν νπνίνο απαζρνιεί εξγαδνκέλνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά, κε ηελ επηθχιαμε 

ηνπ αξζ. 14 ηεο παξνχζαο, ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ [ΔΠΔ-ΟΑΔΓ-ΔΦΚΑ] (Π ΔΡΓΑΝΖ) ζηνηρεία ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζ. 

2 εληχπσλ (Δ3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, Δ11, Δ12- e-ΟΗΚΟΓΟΜΩ, Δ12 - e-ΟΗΚΟΓΟΜΩ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ,  Δ13), ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελε ζηελ παξνχζα απφθαζε δηαδηθαζία.» 

 

2. Σν άξζξν 2 ηεο αξηζ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) απφθαζεο 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άρζρο 2 

Τποβαιιόκελα έλησπα ποσ αθορούλ εργαδοκέλοσς 

2.1  Δ3: Δληαίν Έληππν Αλαγγειίαο Πξφζιεςεο (Δ3 Αλαγγειία Πξφζιεςεο θαη Δ4  

        πκπιεξσκαηηθφο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ Νέαο Πξφζιεςεο). 

2.2   Δ4:  Πίλαθαο  πξνζσπηθνχ  (Δηήζηνο / Αξρηθφο / Δηήζηνο  πκπιεξσκαηηθφο /  

         πκπιεξσκαηηθφο  Ωξαξίνπ / Σξνπνπνηεηηθφο Απνδνρψλ). 

2.3    Δ5: Αλαγγειία νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο κηζζσηνχ. 

2.4    Δ6:  Καηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ (κε ή ρσξίο  

        πξνεηδνπνίεζε). 

2.5   Δ7  Βεβαίσζε - Γήισζε εξγνδφηε γηα ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ. 

2.6   Δ8: Αλαγγειία ππεξεξγαζίαο  ή λφκηκεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο. 

2.7   Δ9: χκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ή/θαη εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο.  

2.8   Δ10: Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ή φκνηα Γηαηηεηηθή  

        Απφθαζε. 

2.9    Δ11: Γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο. 

2.10 Δ12 - e-ΟΗΚΟΓΟΜΩ: Αλαγγειία ηνπ Απαζρνινχκελνπ Πξνζσπηθνχ επί εθηέιεζεο νηθνδνκηθήο 

εξγαζίαο ή ηερληθνχ έξγνπ 

2.11 Δ12 - e-ΟΗΚΟΓΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ: Απνγξαθηθή Αλαγγειία ηνπ Απαζρνινχκελνπ 

Πξνζσπηθνχ ζηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο ή ηερληθνχ έξγνπ. 

2.12 Δ13:Γήισζε εξγνδφηε ρξήζεο απφ εξγαδνκέλνπο ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

κνηνπνδήιαηνπ ή κνηνζπθιέηαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (λ. 

2696/1999, Α΄ 57), γηα ηε κεηαθνξά ή δηαλνκή πξντφλησλ θαη αληηθεηκέλσλ.  
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2.13 Σα αλσηέξσ έληππα επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο νκάδαο θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

άξζ. 9 ηεο παξνχζαο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Δξγαζίαο ή/θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ ΟΑΔΓ κπνξνχλ λα 

εγθξίλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο ησλ εληχπσλ ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ.»  

 

3. ην άξζξν 5 «Πξνζεζκίεο» ηεο αξηζ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) 

απφθαζεο πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 24 σο εμήο: 

 «5.24 Η. Ο ππφρξενο εξγνδφηεο ππνβάιιεη γηα θάζε κνηνπνδήιαην ή κνηνζπθιέηα θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (λ. 2696/1999, Α΄ 57) πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

εξγαδφκελφ ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, γηα ηε κεηαθνξά ή δηαλνκή πξντφλησλ θαη 

αληηθεηκέλσλ, ην έληππν Δ13, έσο θαη ηελ εκεξνκελία ρξήζεο ηνπ/ηεο γηα πξψηε θνξά θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ απφ ηε ρξήζε απηή.  

ΗΗ. Ο ππφρξενο εξγνδφηεο ππνβάιιεη αληίζηνηρα ζην έληππν Δ13, γηα θάζε κνηνπνδήιαην ή 

κνηνζπθιέηα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (λ. 2696/1999, Α΄ 57) 

πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζην έληππν απηφ, ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο απφ εξγαδνκέλνπο ηνπ, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, γηα ηε κεηαθνξά ή δηαλνκή πξντφλησλ θαη αληηθεηκέλσλ, εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δηαθνπεί ε ρξήζε απηή.» 

 

4. ην Άξζξν 6 «Δθπξφζεζκε ππνβνιή» ηεο αξηζ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-

2019) απφθαζεο αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 σο εμήο: 

«6.1 ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ειεθηξνληθή ππνβνιή δελ είλαη 

δπλαηή (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ εληχπνπ Δ13), αιιά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο κε 

πξνζέιεπζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΠΔ ή/θαη ηνπ ΟΑΔΓ, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ εληχπσλ ηνπ 

άξζ. 2 ηεο παξνχζαο.» 

 

5. ην Άξζξν 14 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο – Δμαηξέζεηο» πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 18 σο εμήο: 

«14.18 Η. Σν έληππν Δ13 ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο εξγνδφηεο έσο θαη 20-12-2020, γηα 

κνηνπνδήιαην ή κνηνζπθιέηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (λ. 

2696/1999, Α΄ 57), πνπ: 

 i) ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ή   

ii) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά, έσο θαη ηελ 20ε-12-2020, 

γηα ηε κεηαθνξά ή δηαλνκή πξντφλησλ θαη αληηθεηκέλσλ απφ εξγαδφκελφ ηνπ. 

ΗΗ. Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε Η ηεο παξαγξάθνπ 24 ηνπ άξζξνπ 5 δελ ηζρχεη γηα 

ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν.  

ΗΗΗ. Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε Η ηεο παξαγξάθνπ 24 ηνπ άξζξνπ 5 ηζρχεη απφ 21-

12-2020.» 

 

 

 

Άρζρο δεύηερο 

 

Σν παξάξηεκα ηεο αξ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο:  

 

Πξνζηίζεηαη Έληππν Δ13 «Γήισζε εξγνδφηε ρξήζεο απφ εξγαδνκέλνπο ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, κνηνπνδήιαηνπ ή κνηνζπθιέηαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο (λ. 2696/1999, Α΄ 57), γηα ηε κεηαθνξά ή δηαλνκή πξντφλησλ θαη αληηθεηκέλσλ», σο 

εμήο: 
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 Δ13: ΓΖΛΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ, ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ, ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟΤ Ή  ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ, ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΆΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ 

ΚΩΓΗΚΑ ΟΓΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (Ν. 2696/1999, Α΄ 57), ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Ή ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ  

 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ  Α.Φ.Μ.  

Α.Μ.Δ.  ΓΟΤ  

 

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

Α/Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

ΚΑΣΑ ΗΚΑ 

 ΤΠΖΡΔΗΑ .ΔΠ.Δ.  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΟΑΔΓ  ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΗΚΑ 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΗΚΑ 

   

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

Ο/Ζ ΝΟΜΗΜΟ 

ΔΚΠΡΟΩΠΟ 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟΤ/ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Ή ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, 

ΝΟΜΖ Ή 

ΚΑΣΟΥΖ 

ΑΦΜ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΔΠΩΝΤΝΟ-ΟΝΟΜΑ-

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΩΡΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΥΡΖΖ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΛΖΞΖ 

ΥΡΖΖ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ: 

 ΝΑΗ  ΟΥΗ 
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Άρζρο ηρίηο 

 

1. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  

2. Ζ απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηελ έθδνζή ηεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο 

ηεο.  

 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΒΡΟΤΣΖ 
 

 

 

 

 

 

 

 


