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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του
Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της διαδικασίας πλήρωσης της
θέσης, της διάρκειας της θητείας του, των αποδοχών του και ειδικότερων θεμάτων.

2

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Β’ 3520).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.454/138935/Σ.23451
(1)
Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του
Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης, της διάρκειας της θητείας του, των αποδοχών του και ειδικότερων θεμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 19Α του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 35), όπως προστέθηκε με το άρθρο 109
του ν. 4849/2021 (Α’ 207).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 5 και την παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
7. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184).
8. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
575/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από
τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιβάρυνση
στον κρατικό προϋπολογισμό αρχής γενομένης από το
οικονομικό έτος 2022. Η υπόψη επιβάρυνση επεκτείνεται έως το έτος οικονομικό έτος 2025 και αναλύεται ως
εξής: για το έτος 2022 (10 μήνες) συνολική επιβάρυνση
ύψους περίπου 82.708 ευρώ στους ΑΛΕ: 2120209010,
2420404001 και 2420406001, για τα έτη 2023 και 2024
συνολική επιβάρυνση ύψους περίπου 87.707 ανά έτος
στον ΑΛΕ:2120209010 και για το έτος 2025 (2 μήνες) συνολική επιβάρυνση ύψους περίπου 20.011 στους ΑΛΕ:
2120209010, 2420404001 και 2420406001. Οι ανωτέρω
επιβαρύνσεις θα καλυφθούν από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ ΥΠΕΘΑ και συνεπώς δίχως να
επηρεάζονται α ανώτατα όρια πιστώσεων του ισχύοντος
ΜΠΔΣ 2022 - 2025, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποστολή και ειδικότερες αρμοδιότητες
του Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
(ΥΠΕΘΑ) στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ)
1. Αποστολή του Συνδέσμου του ΥΠΕΘΑ στη ΜΑ/ΕΕ
είναι η προώθηση θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και
προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Permanent
Structured Cooperation [PESCO]).
2. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Σύνδεσμος:
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α. Υποβάλλει εισηγήσεις επί των θεμάτων της παρ. 1.
β. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των
λοιπών κρατών μελών της PESCO και συμβάλλει στην
υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.
γ. Ενημερώνει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με
την εξέλιξη των προγραμμάτων, που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της PESCO και στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα.
δ. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα που πρόκειται να
αναπτυχθούν στο πλαίσιο της PESCO.
ε. Αποτελεί εν γένει, το δίαυλο επικοινωνίας του ΥΠΕΘΑ με τη ΜΑ/ΕΕ επί των θεμάτων της παρ. 1, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω εμπέδωση και ενδυνάμωση
των σκοπών της PESCO και γενικά της Κοινής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.
Άρθρο 2
Προσόντα - Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Θητεία του Συνδέσμου του ΥΠΕΘΑ στη ΜΑ/ΕΕ
1. Ο Σύνδεσμος του ΥΠΕΘΑ στη ΜΑ/ΕΕ είναι εν αποστρατεία ανώτατος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας,
με ειδική εμπειρία στις συμβάσεις περί τα εξοπλιστικά
και στην υλοποίηση αμυντικών προγραμμάτων.
2. Ο Σύνδεσμος του ΥΠΕΘΑ στη ΜΑ/ΕΕ ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Σύνδεσμος προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.
Άρθρο 3
Αποδοχές του Συνδέσμου του ΥΠΕΘΑ στη ΜΑ/ΕΕ
1. Κατά το χρονικό διάστημα της θητείας του, στο Σύνδεσμο του ΥΠΕΘΑ στη ΜΑ/ΕΕ καταβάλλεται το επίδομα
υπηρεσίας αλλοδαπής που καθορίζεται στην υποπερ. γ’
(Υπάλληλος βαθμού Α’) της περ. Α’ της παρ. 1 της υπ’ αρ.
2/72045/0022 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του
Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1880). Το επίδομα του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις περ. Γ’ και
Δ’ της υπ’ αρ. 2/19609/0022 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού
Εξωτερικών (Β’ 553), εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που τίθενται με τις περιπτώσεις αυτές.
2. Για τα έξοδα μετακίνησης και τις λοιπές δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αρχικής μετακίνησης και της επιστροφής στην Ελλάδα μετά τη λήξη της
θητείας του Συνδέσμου του ΥΠΕΘΑ στη ΜΑ/ΕΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
3. Το επίδομα της παρ. 1 και οι δαπάνες της παρ. 2
του παρόντος, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του δημοσίου, ασφαλιστικών
ταμείων ή τρίτων.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 106022
(2)
Tροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Β’ 3520).
Ο YΠOYPΓOΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης
της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
4. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών» (Α’ 3),
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).
6. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019
(Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/
Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1.4551/23-3-2020
(Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3- 2020 (Β’ 1131), 13564/
Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020
(Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’ 1695), 22043/
Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6- 2020
(Β’ 2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’ 2780), 39551/
Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261), 49091/Δ1.14744/
4-12-2020 (Β’ 5474), 53345/Δ1. 15956/11-1-2021 (Β’ 139),
8460/Δ1.2667/24- 2-2021 (Β’ 755) και 90972/15-11-2021
(Β’ 5393) όμοιες.
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7. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως
τροποποιήθηκε ως εξής:
Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις-Προθεσμίες»
αντικαθίσταται η παρ. 22 ως ακολούθως:
«14.22 Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό, το οποίο
κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής του ετήσιου
Ε4 Πίνακα προσωπικού για το έτος 2021 κατέχει θέση
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εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική, σύμφωνα με
τα κριτήρια που ορίζονται στο Μέρος Β’ της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 90972/15-11-2021 (Β’ 5393),
υποχρεούται να δηλώσει την κτήση της ιδιότητας αυτής
σε ειδικό πεδίο του Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) έως και τις
23 Ιανουαρίου 2022.»
Άρθρο δεύτερο
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε
(Β΄ 3520).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την 20η
Δεκεμβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02061822312210004*

