
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 από-
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, 
κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για 
την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρ-
μογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68)» 
(Β΄ 2954).

2 Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που υποχρε-
ούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 
2021/11.5.2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση 
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπα-
νών των επιχορηγούμενων φορέων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100656 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 από-

φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, 

κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για 

την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρ-

μογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68)» 

(Β΄ 2954).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7α του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 «Κώ-

δικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες δι-
ατάξεις» (Α΄ 68),

β. του άρθρου 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 43),

γ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), 

δ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Την υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός των 
προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμά-
των για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμο-
γή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68)» (Β΄ 2954).

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 από-
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, 
διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση 
επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021(Α΄ 68)» (Β΄ 2954) ως ακολούθως:.

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε κύκλο πιστο-

ποίησης αιτούντες οι οποίοι: α. δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021, β. έχουν ήδη πιστοποιηθεί ».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να 

ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου 
πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίον ζήτησε να συμ-
μετάσχει σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά 
από αίτημά του που υποβάλλεται το αργότερο εικοσι-
τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη 
των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Στο άρθρο 9 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Πιστοποιούμενος επαγγελματίας που αποτυγχά-

νει σε εξετάσεις δικαιούται να συμμετάσχει σε εξετάσεις 
επόμενου κύκλου πιστοποίησης. Το δικαίωμα συμμετο-
χής σε εξετάσεις παρέχεται έως τρεις (3) φορές».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 100658 (2)
Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που υποχρε-

ούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο 

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 79 του 

ν. 4808/2021 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), 

όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 «Ελεύ-

θερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 27), όπως ισχύουν και ειδικότερα της περ. δ της  
παρ. 4.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.  4635/2019 
(Α΄ 167).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

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

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 Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Την υπ’ αρ. 62599/26.8.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μητρώο Συν-
δικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώ-
σεων Εργοδοτών» (Β΄ 4279).

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

Άρθρο 1
Στην παρούσα απόφαση υπάγεται κάθε εργοδότης - 

επιχείρηση, που υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά 
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - 
e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο 
«Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκη-
σης» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα και με τις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 73 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101).

Άρθρο 2
Για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ του 

ν. 4808/2021 (Α΄ 101) εργοδότες - επιχειρήσεις, μέλη 
εργοδοτικών οργανώσεων, που πρόκειται να καταχωρη-
θούν στο ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
«ΓΕ.ΜΗ. Ο.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62599/26.8.2021 
(Β΄ 4279) υπουργική απόφαση, δηλώνουν υποχρεωτικά 
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ιδίως, τον κλάδο ή τους κλάδους της 
οικονομικής τους δραστηριότητας, τον αριθμό και τις 
ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού τους και 
τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποι-
ούνται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 43315 ΕΞ 2021 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/

11.5.2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λε-

πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 

ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπα-

νών των επιχορηγούμενων φορέων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και κα-
θορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσι-
ών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), του 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

3. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902),

4. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
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5. της παρ. 49 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία 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)»,

6. του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία 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),

7. της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τε-
χνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Δι-
αύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων» 
(Β΄ 2009).

Β. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που πα-
ρατηρήθηκαν διαχρονικά κατά την υποβολή στοιχείων 
δαπανών από υπόχρεους φορείς κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 83 του ν. 4727/2020.

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 
2021/11.5.2021 (Β΄ 2009) υπουργικής απόφασης αντι-
καθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες 
συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020 αναρτώ-
νται μέχρι την 31η.12.2021.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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*02057060912210004*

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,




