
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΓΑΝΩΣΗΣ  ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΡ.Ε.Κ.Α.Ρ. & Σ.Ε.Ρ.Ε. 
Ταχ. Δ/νςη      : Σταδίου 29                                             
Ταχ. Κϊδ.      : 10559 – Αθήνα 
Ρληροφορίεσ : Ι. Αντωνοποφλου                                                   
Τηλ.         : 213-1516035 
Fax         : 210-5295454 
E-mail              : organosi@ypakp.gr      
          

               
 
 
Αθήνα,   27-1-2016 
Αριθμ. Ρρωτ. : οικ. 3657/Δ9.997 

 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Ο 
 

ΤΠΟΤΡΓΟ 
 

  

ΘΕΜΑ: Ραράταςη τησ προθεςμίασ τησ περίπτωςησ η) του άρθρου 4 τησ υπ’ αριθ. πρωτ. 29502/85/01-9-
2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφαςησ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Ρρόνοιασ 
«Τροποποίηςη και ςυμπλήρωςη τησ υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφαςησ του Υπουργοφ Εργαςίασ, 
Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Ρρόνοιασ (ΦΕΚ Βϋ449/25.02.2013), περί επανακαθοριςμοφ των όρων και 
προχποθζςεων ηλεκτρονικήσ υποβολήσ ςτοιχείων για θζματα αρμοδιότητασ του Σϊματοσ Επιθεϊρηςησ 
Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και Οργανιςμοφ Απαςχολήςεωσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), όπωσ τροποποιήθηκε και 
ςυμπληρϊθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφαςή του (ΦΕΚ Βϋ 2163/30.08.2013)», όπωσ 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Βϋ 3456/23-12-2014) απόφαςή 
του, για το έτοσ 2016.  

 
 Ζχοντασ υπόψη :  
1. το άρθ. 90 του Κϊδικα Νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα Κυβερνητικά Πργανα που κυρϊθηκε με το 
άρθρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/2005),  

2. του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Αϋ 29) «υθμίςεισ για τη λήψη άμεςων μζτρων για την 
αντιμετϊπιςη τησ ανθρωπιςτικήσ κρίςησ, την οργάνωςη τησ Κυβζρνηςησ και των Κυβερνητικϊν Οργάνων 
και λοιπζσ διατάξεισ», 
 
3. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ» (ΦΕΚ 212Αϋ/2010), όπωσ αντικαταςτάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 
«Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ 
μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 
και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του 
δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 41Αϋ/1-3-2012),  
 

4. την παράγραφο 2 τησ υποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρϊτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Αϋ/7-4-2014) 
«Μζτρα ςτήριξησ και ανάπτυξησ τησ ελληνικήσ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογήσ του Ν. 4046/2012 και 
άλλεσ διατάξεισ»,  

5. την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρϊτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογήσ των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Αϋ/2013),  

6. τα άρθρα 18 και 30 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωςη του Σϊματοσ Επιθεωρητϊν Εργαςίασ, ρυθμίςεισ 
θεμάτων Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 170 Αϋ/2011), όπωσ ιςχφουν ,  
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7. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβζρνηςη και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138 Αϋ/16-6-2011),  

8. το Ρ.Δ. 113/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Ρρόνοιασ» (ΦΕΚ 180 
Αϋ/29-8-2014), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, 

9. το άρθρο 4, περίπτωςη η) τησ υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφαςησ του 
Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Ρρόνοιασ «Τροποποίηςη και ςυμπλήρωςη τησ υπ’ αριθ. 
5072/6/25.02.2013 απόφαςησ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Ρρόνοιασ (ΦΕΚ 
Βϋ449/25.02.2013), περί επανακαθοριςμοφ των όρων και προχποθζςεων ηλεκτρονικήσ υποβολήσ ςτοιχείων 
για θζματα αρμοδιότητασ του Σϊματοσ Επιθεϊρηςησ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και Οργανιςμοφ Απαςχολήςεωσ 
Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-
2013 απόφαςή του (ΦΕΚ Βϋ 2163/30.08.2013)», όπωσ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Βϋ 3456/23-12-2014) απόφαςή του,  
 
10. την από 21/01/2016 ςχετική ειςήγηςη τησ Ομάδασ Διαχείριςησ του ΡΣ ΕΓΑΝΗ αναφορικά με τον 
αριθμό των υποβληθζντων μζχρι ςήμερα εντφπων Ε11 (Γνωςτοποίηςη ςτοιχείων ετήςιασ κανονικήσ άδειασ) 
και προκειμζνου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικαςία ςχετικϊν υποβολϊν από το ςφνολο των υπόχρεων 
προ τοφτο,  
 
11. το γεγονόσ ότι από την ζκδοςη αυτήσ δεν προκαλείται δαπάνη,  
 
                                                                                  Αποφαςίζουμε  
Ραρατείνεται για το έτοσ 2016, η προθεςμία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ του εντφπου Ε11 (Γνωςτοποίηςη 
ςτοιχείων ετήςιασ κανονικήσ άδειασ) τησ περ. η) του άρθρου 4 τησ υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ 
Β 2390/08-9-2014) απόφαςησ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Ρρόνοιασ έωσ και την 29η  
Φεβρουαρίου 2016.  
Η απόφαςη αυτή να δημοςιευθεί ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ.  

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟ 
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