
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 54286/Δ1.17642 
Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/

13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορι-

σμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι-

κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας» (Α΄ 212).

2. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - 
Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 130).

3. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοί-
κηση και του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις 
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως την παρ. 2.

4. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απα-
σχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

5. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 του π.δ. 246/2006 «Γε-
νικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των 
Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α΄ 261).

6. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 5).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α΄ 123).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων {και ιδίως άρθ. 5 και 7 του α.ν. 547/1937 
(Α΄ 98), άρθ. 3 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (Α΄ 35), άρθ. 3 του 
β.δ. 14.8/8.9.1950 (Α΄ 202), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 
(Α΄ 95), άρθ. 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α΄ 114), άρθ. 12 του 
ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και τις υπ’ αριθμ. υπουργικές 
αποφάσεις 6958/13.2.1960 (Β΄ 96), 63323/29.9.1961, 
(Β΄ 350), 39431/6.6.1961 (Β΄ 234) και 65982/13.1.1966 
(Β΄ 600)}.

12. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσε-
ων» (Α΄ 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄ 
υποπερ. αα΄ και ββ΄, σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 
και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).

13. Το άρθ. 5 παρ 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώ-
σεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α΄ 299).

14. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της 
σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄ 98).

15. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

16. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργη-
ση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγω-
γή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος 
(ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).

17. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137) και τον Κα-
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νονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασί-
ας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, 
σελ. 1-88).

18. Το ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

19. Την παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνω-
ση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών 
με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια 
χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).

20. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγ-
χρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 
38 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).

21. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός 
διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

22. Το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

23. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμά-
των Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

24. Το άρθ. 31, την παρ. 1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 
του άρθ. 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

25. Τις υποπαραγράφους ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α΄ 222).

26. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο 
ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α΄ 107).

27. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπι-
ση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» (Α΄ 88).

28. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.1932 «Περί Κω-
δικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου 
εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 
13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).

29. Την οικ. 51524/1262/7.11.2019 (Β΄ 4173/14.11.2019) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

30. Την υπ’ αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των ωρών 
εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων 
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 989/1.9.1980 
(Β΄ 905) και υπ’ αριθμ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις 
του Υπουργού Εργασίας.

31. Την με αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 απόφαση των Υφυ-
πουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης» (Β΄ 168).

32. Την με αριθμ. Ε5/1797/20.3.1986 απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών 
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).

33. Την με αριθμ. Ε5/4825/16.6.1986 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίω-
σης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» 
(Β΄ 453).

34. Την με αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικο-
νομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαί-
ου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνι-
αίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν 
την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς 
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 307).

35. Την με αριθμ. 16802/667/27.8.2010 απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Θρησκευμάτων 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού 
και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκη-
σης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).

36. Την με αριθμ. 139931/Κ1/8.9.2015 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονο-
μικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία 
καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).

37. Την με αριθμ. 26385/16.2.2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότη-
τας Μαθητείας», (Β΄ 491), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 60615/Δ4/7.4.2017 (Β΄ 1441) και Φ4/117002/
Δ4/11.7.2018 (Β΄ 2784) όμοιες.

38. Την με αριθμ. Κ1/118932/13.7.2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδό-
τησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών 
των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη 
με αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β΄ 2117).
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39. Την με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19.9.2018 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση “Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξη Μαθητείας” αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως 
τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/6.3.2019 όμοιά της 
(Β΄ 866).

40. Τη με αριθμ. 17008/307/12.4.2019 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότη-
ση της Μαθητείας / Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων 
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του 
ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φο-
ρείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε 
σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίη-
σης της Μαθητείας / Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» 
(Β΄ 1340).

41. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/
13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απα-
σχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

42. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 44568/Δ1.
14795/7.10.2019 (Β΄ 3751/10.10.2019) «Τροποποίηση της 
αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) 
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

43. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, μείωσης 
διοικητικού βάρους, ενίσχυσης των Υπηρεσιών του Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας και μεγιστοποίησης του 
οφέλους από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων με 
την επίτευξη της διαλειτουργικότητας για ανταλλαγή και 
διασταύρωση στοιχείων.

44. Την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης των εφαρ-
μοζόμενων πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος της οικονομί-
ας και της αγοράς εργασίας.

45. Την ανάγκη υποστήριξης της λειτουργίας του μό-
νιμου Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας που αναπτύσσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

46. Την ανάγκη συνολικής καταγραφής των ατόμων 
που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο 
πλαίσιο των σπουδών τους (ανεξαρτήτως βαθμίδας εκ-
παίδευσης).

47. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

48. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 
(Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-
κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. υπουργική απόφαση 44568/
Δ1.14795/7.10.2019 (Β΄ 3751/10.10.2019), ως εξής:

Άρθρο πρώτο
1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 της αριθμ. 40331/

Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.10 Ε12 - e-OIΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολού-
μενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας 
ή τεχνικού έργου

2.11 Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική 
Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέ-
λεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου»

2. H παράγραφος 24 του άρθρου 4 της αριθμ. 40331/
Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«4.24 Ι. Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε12 - 
e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 
του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεο: α) για την 
απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή 
της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και 
την καταβολή των εισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
περ. ii της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής 
απόφασης, εξαιρουμένων των υπόχρεων της ακόλουθης 
περ. ΙΙ.

ΙΙ. Οι υπόχρεοι τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων 
Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση 
οικοδομικών και τεχνικών έργων» για τα ιδιωτικά οικο-
δομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά 
οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για 
τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού 
των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για 
την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, 
είναι υπόχρεοι για την υποβολή του Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ 
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για το απασχολούμενο μηνιαίως προσω-
πικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα 
της απασχόλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 2β 
της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής από-
φασης.

III. Για τους υπόχρεους των ανωτέρω περιπτώσεων Ι 
και ΙΙ δεν απαιτείται η υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας 
Προσωπικού.

IV. Το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μπορεί να υποβάλ-
λεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύμα-
τος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει δηλώσει 
αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ Εργάνη. Ο υπόχρεος 
ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι απο-
κλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού 
τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής 
αυτού.
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Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε12 - 
e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή 
μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρω-
τοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για 
τον υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση 
επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον 
χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής 
απαντητικού μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί 
επιτυχώς.».

3. Στο άρθρο 5 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 
(Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
η παρ. 23 ως εξής:

«5.23 Ι. Το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, υποβάλλεται 
από τους υπόχρεους της περίπτωσης I της παρ. 24 του 
άρθρου 4 της παρούσας, πριν από την έναρξη της ημε-
ρήσιας απασχόλησης απασχολούμενου προσωπικού επί 
εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Για 
προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, 
διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η υποβολή δύναται να 
γίνεται από τον υπόχρεο άπαξ για το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα 
χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση πριν την 
έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπι-
κού, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθμ. 
οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφο-
ρούν στο απασχολούμενο προσωπικό, το έντυπο Ε12 - 
e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, υποβάλλεται τροποποιημένο ως προς 
τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια 
ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε 
περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το απα-
σχολούμενο προσωπικό, αναγράφοντας στο πεδίο των 
παρατηρήσεων τον λόγο της αλλαγής ή της τροποποίη-
σης, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της αριθμ. 
οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης.

ΙΙ. Το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, υπο-
βάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης II της 
παρ. 24 του άρθρου 4 της παρούσας για το απασχο-
λούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία 
ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως 
ορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 
51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης.».

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 της αριθμ. 40331/
Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«14.9 Αντίγραφο του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απα-
σχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση 
οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χει-
ρόγραφα έως και την 30.11.2019, υποβάλλεται συγκε-
ντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), έως 2.12.2019.

5. Στο άρθρο 14 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 
(Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, προστίθεται 
παράγραφος 10 ως εξής:

«14.10 Α. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι της παραγρά-
φου 24 του άρθρου 4 της παρούσας, για απασχόληση 
στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που 
λαμβάνουν χώρα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 (Με-
ταβατική Περίοδος) και μόνο για το διάστημα αυτό:

αα) υποβάλλουν το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ηλε-
κτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ή εναλλακτικά ββ) τηρούν το/
τα έντυπο/α αυτό/ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας 
για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μεταβατικής πε-
ριόδου και το/τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απο-
γραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έως και 
14.2.2020.

Β. Η διαδικασία υποβολής διενεργείται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά:

αα) από 1.2.2020 από τους υπόχρεους υποβολής του 
εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην περ. Ι της παρ. 23 του άρθρου 5 
της παρούσας, για απασχόληση προσωπικού επί εκτέ-
λεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου που πα-
ρέχεται από την ημερομηνία αυτή και μετά,

ββ) μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου 
μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμε-
νου προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που πε-
ριγράφεται στην περ. ΙΙ της παρ. 23 του άρθρου 5 της 
παρούσας, από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου 
Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που 
παρέχεται από 1.2.2020 και μετά,

γγ) κατ’ εξαίρεση έως την 29.2.2020 από τους υπόχρε-
ους υποβολής του εντύπου Ε12 - e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που παρέχεται από 1.12.2019 
έως και 31.1.2020 (Μεταβατική Περίοδος).».

6. Από 1.12.2019 τροποποιείται το Παράρτημα της 
αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, όπως ισχύει, ως εξής:

α) Αντικαθίσταται το έντυπο Ε12: Ημερήσιο Δελτίο 
Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικο-
δομικής εργασίας ή τεχνικού έργου με το έντυπο Ε12- 
e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσω-
πικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού 
έργου.

β) Προστίθεται έντυπο Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου 
Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή 
τεχνικού έργου.
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Άρθρο δεύτερο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφαση του Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/7.10.2019 
(Β΄ 3751/10.10.2019) υπουργική απόφαση.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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*02042932711190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




