
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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 επανα-
καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλε-
κτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρ-
μοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι-
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/
28-08-2013 απόφαση 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 2018.

2 Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδι-
κείου Σκοπέλου.

3 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της Εταιρείας «GHADEX MARINE 
SERVICES S.A.» που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028 (1)
  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 επανα-

καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλε-

κτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρ-

μοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι-

κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/

28-08-2013 απόφαση 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 2018.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. του 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),
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β. του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29) «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές δι-
ατάξεις»,

γ. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ. του 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 αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτι-
κής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μεί-
ωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41Α'/1-3-2012),

ε. της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7-4-2014) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.  4046/2012 και άλλες 
διατάξεις»,

στ. της υποπαραγράφου 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),

ζ. των άρθρων 18 και 30 του ν.  3996/2011 «Αναμόρ-
φωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 170 Α'/2011), όπως ισχύουν,

η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16-6-2011),

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

ι. του άρθρου 4, περίπτωση η) της υπ' αρ. 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' 
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 Εργα-
σίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφαση 
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.

2. Την από 16/01/2018 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 προκει-
μένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών 
υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προς τούτο.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκα-
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία ηλεκτρο-
νικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοι-
χείων 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 Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28η Φεβρου-
αρίου 2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

      Αριθμ. 86318 (2)
Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνο-

δικείου Σκοπέλου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 18 παρ. 1 του Κώδικα 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών ν. 1756/1988 (Α΄ 35) β) του άρθρου 90 του 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).

2. Το υπ’ αριθμ. 988/7-12-2017 έγγραφο της Ειρηνο-
δίκου Σκοπέλου, από το οποίο προκύπτει ότι το Ειρη-
νοδικείο Σκοπέλου μετεγκαταστάθηκε από το κτίριο 
όπου στεγαζόταν στην περιοχή «Άγιος Νικόλαος Κή-
πων» Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, και ήδη, από 01.11.2017 
δυνάμει της με αριθμό 1/2017 συμβάσεως μισθώσεως, 
μεταφέρθηκε και λειτουργεί σε νέο μισθωμένο κτίριο 
που βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία Ελευθερώτρια 
Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, πλησίον της ΔΕΗ.

3. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε από 01-11-2017, ως Δικαστικό Κατάστημα 
του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου , το κτίριο το οποίο βρίσκε-
ται στην περιοχή «Παναγία Ελευθερώτρια» Σκοπέλου Ν. 
Μαγνησίας, πλησίον της ΔΕΗ, λόγω μετεγκατάστασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ




