
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.15 του άρ-
θρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του 
άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 
32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’  2401/22-6-2018) 
απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επα-
νακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018.

2 Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημο-
σιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορ-
θώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπο-
λογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνι-
κών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(TAME) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA), 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ.54891/Δ1.18905 (1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ.  5.15 του 

άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της 

παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπι-

κού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 

(Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρο-

νικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», 

για το έτος 2018. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
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. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης»,(Α’ 168), όπως ισχύει,

3. το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 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 212/Α’/2010), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθ. 138 παρ. Ε του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδι-
ότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου 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 διάσωση 
της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α’/
1-3-2012),

5. την παρ. 5.15 του άρθρου 5, 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)»,

6. την από 19/10/2018 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 προκαλεί-
ται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία της 
παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή 
του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας 
προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

25 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4783

57495



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57496 Τεύχος Β’ 4783/25.10.2018

(Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ   

Ι

   Αριθμ. 2939 (2)
Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δη-

μοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρε-

ωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 

από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και 

του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλο-

ποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγ-

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Με-

τανάστευσης και Ένταξης (TAME) και το Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA), για την προγραμ-

ματική περίοδο 2014-2020. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο-
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

2. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 
όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρι-
σης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφο-
ρά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών 
αρχών.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/646 της Επι-
τροπής της 5ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378 για τη θέ-
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας 
ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση 
της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.

4. Το άρθρο 77, παρ. 1β για τον «Ορισμό αρμοδίων 
αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού 514/2014 
και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014», του 
ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’ 51) για την «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγησης και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 9 παρ. 11β του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76) 
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με 
την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγη-
ση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής 
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχε-
τικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομέ-
νους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κρά-
τος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις 
εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό 
την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

6. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) σχετικά με τη διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 
ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 8 και 15 και το άρθρο 22.

7. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) και 
ειδικότερα τα άρθρα 96 και 121-123, όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

8. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσί-
ων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’ 90) όπως ισχύει, καθώς και τις διατά-
ξεις του π.δ. 16/1989 « (ΦΕΚ 6/Α’/5.1.1989). «Κανονισμός 
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων 
αυτών».

9. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98), «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» και ειδικότερα το άρθρο 90.

10. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181), «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

11. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ Β’ 2168).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολο-
γισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού ή 

του εθνικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παρά-
λειψη οικονομικού φορέα με πραγματικό ή ενδεχόμενο 
αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους λόγω 
καταλογισμού αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπο-
λογισμό τους.




