
 

 

 Aριθµ. οικ. 2640/715/21.1.2015  
Παράταση 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 Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και 
συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί 
επανακαθορισµού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής 
στοιχείων για θέµατα αρµοδιότητας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 28153/126/28−08−2013 
απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για 
το έτος 2015  
Aριθµ. οικ. 2640/715 
 
(ΦΕΚ Β' 160/22-01-2015) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005), 
 
2. το Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α΄/ 21−6−2012), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.δ. 88/2012 
«Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 143 Α΄/4−7−2012), 
 
3. το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του 
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» (ΦΕΚ 212Α΄/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 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 ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 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» (ΦΕΚ 41Α΄/1−3−2012), 
 
4. την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85 Α΄/7−4−2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», 
 
5. την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄/2013), 
 



 

 

 6. τα άρθρα 18 και 30 του Ν. 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών 
Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
170 Α΄/2011), όπως ισχύουν , 
 
7. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
138 Α΄/16−6−2011), 
 
8. το Π.δ. 113/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄/29−8−2014), 
 
9. το άρθρο 4, περίπτωση η) της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 
2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.2.2013 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 
Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισµού των όρων και προϋποθέσεων 
ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέµατα αρµοδιότητας του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού 
∆υναµικού (ΟΑΕ∆), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
28153/126/28.8.2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)» όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 
3456/23−12−2014) απόφασή του, 
 
10. την από 20/01/2015 σχετική εισήγηση της Οµάδας ∆ιαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
αναφορικά µε τον αριθµό των υποβληθέντων µέχρι σήµερα εντύπων Ε11 
(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προκειµένου να 
ολοκληρωθεί οµαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων 
προ τούτο, 
 
11. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου 
Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 
της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28 
Φεβρουαρίου 2015. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 


