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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο − Σταύ−
ρο Κοντονή του Νικολάου. ....................................................
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Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του
άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014
(ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’
αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορι−
σμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής
υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυ−
ναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013
απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/
22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του,
για το έτος 2015. ............................................................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1509/Υ1
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο − Σταύρο
Κοντονή του Νικολάου.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 81 και 83 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 και 90 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),
γ) του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 171), όπως ισχύει,
δ) του Π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του
Παύλου ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 18),
ε) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 21),
στ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή ανατίθεται η
άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον
από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
στ) η έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων που αφο−
ρούν στον Τομέα Αθλητισμού,
ζ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευό−
μενων από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπη−
ρεσιών. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με
τον Υπουργό.
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Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου−
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής
αυτής,
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας
προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών πρόσωπων δη−
μοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου ζ΄ του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Aριθμ. οικ. 7896/2344
(2)
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρ−
θρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ
Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίη−
ση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013),
περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσε−
ων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα
αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή
του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ
Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2015.
Ο YΠOYPΓOΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση 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 Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄/
21−6−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012
«Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομα−
σία 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 212 Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιό−
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα−
τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα−
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, 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 41 Α΄/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 οικο−
νομίας 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 θεμά−
των 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 Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄/
29−8−2014),
9. το άρθρο 4, περίπτωση η) της υπ’ αριθμ. πρωτ.
29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφα−
σης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’
αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/
25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋ−
ποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέμα−
τα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυ−
ναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή του
(ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/
23−12−2014) απόφασή του,
10. την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2640/715/22−01−2015 (ΦΕΚ
Β΄ 160/22−01−2015) απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Παράταση της
προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’
αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
υπ’ αριθμ. 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 Εργα−
σίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή του
(ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την
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υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/
23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2015»,
11. την από 26/02/2015 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστο−
ποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προ−
κειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών
υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προ τούτο,
12. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλε−
κτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση
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στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του
άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ
Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 30
Απριλίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

