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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για το 2ο εξάμηνο 2020.

2

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2
του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό
στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, για το έτος 2020.

3

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «MEDIFIL
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», στο Δήμο Ιλίου, με το
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

4

Ανάκληση της παραχώρησης κατά χρήση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δημοσίου ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σύμης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111234 - 21-10-2020
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για το 2ο εξάμηνο 2020.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
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νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
(β) Του ν. 4712/2020 (Α’ 146).
(γ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
(δ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
(ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
(στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
(ζ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
3. Την υπ’ αρ. 29530/13-3-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 187).
4. Το υπ’ αρ. 100711/28-9-2020 έγγραφο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για έκδοση
απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης είκοσι
οκτώ (28) υπαλλήλων.
5. Το υπ’ αρ. 104874/7-10-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης είκοσι οκτώ
(28) υπαλλήλων ελεγκτών στη ΔΙ.Μ.ΕΑ.
6. Το υπ’ αρ. 110158/19-10-2020 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης» με το οποίο βεβαιώνεται η κάλυψη της
δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης είκοσι οκτώ (28)
υπαλλήλων για το Β’ εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού
έτους. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Tακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδικού
Φορέα 1035-205-0000000 (ΑΛΕ 2120201001 και ΑΛΕ
2120202001) - αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων στον
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Προϋπολογισμό Εξόδων, Οικονομικού Έτους 2020, υπ΄
αρ. 109650/19-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΜ246ΜΤΛΡ-8Η5) και
109653/19-10-2020 (ΑΔΑ: Ω12346ΜΤΛΡ-ΘΝΜ) - και είναι
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
7. To γεγονός ότι η φύση των εργασιών της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) απαιτεί απασχόληση πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα για
τη διενέργεια ελέγχων αγοράς καθημερινά και πέραν του
ωραρίου (άρθρο 15 του ν. 4712/2020), αποφασίζουμε:
Ι. Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως
αναφέρονται στο υπ’ αρ. 7 σκεπτικό της απόφασης, για
είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες (απογευματινή εργασία), 96 ώρες (νυχτερινές)
και 96 ώρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) το εξάμηνο ανά υπάλληλο και για χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση αυτής έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.
ΙΙ. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με Πράξη του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ επίσης με πράξη του
ιδίου στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
I

Αριθμ. 43378/Δ1. 12994
(2)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2
του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της
υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, για το έτος 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
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τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
2. το π.δ 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
(Α’ 168), όπως ισχύει,
3. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
5. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123),
6. το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 138 παρ. Ε του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής 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),
7. την παρ. 5.16 του άρθρου 5, της υπό στοιχεία οικ.
40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
8. την από 20/10/2020 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) και προκειμένου να ολοκληρωθεί
ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο
των υπόχρεων προς τούτο,
9. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της
παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή
του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της
υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 (Β’ 3520)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, έως και την 30η
Νοεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

