
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο-πρώην εργα-
ζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΗ-
ΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην εργα-
ζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟ-
ΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 31485/710 (1)
  Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο-πρώην ερ-

γαζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣ-

ΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1β του ν. 3746/2009 

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε-
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με 
τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν.δ. 2961/1954 
«Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφα-
λίσεως Ανεργίας» (Α΄197) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 1836/1989 «Προώθηση 
της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 79).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/
2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνω-
ση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» (Α’29).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/
2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(Α’ 145).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α΄180).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

15. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

16. Την Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Β’695).

17. Την οικ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» 
(Β’ 814) όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Το 16536/1316/16-02-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, 
Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε καμία 
περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα 
στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει την 
επιχείρηση από οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεών της 
έναντι των πρώην εργαζομένων της.

19. Την 956/24/03-04-2018 απόφαση έγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης του Δ.Σ του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ ΨΕ384691Ω2-Ρ2Τ).

20. Την 23778/04-04-2018 βεβαίωση δέσμευσης πί-
στωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

21. Την οικ. 16371/1299/17-04-2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

22. Το από 16/02/2018 αίτημα του Σωματείου Ερ-
γατικού - Τεχνικού και Υπαλληλικού Προσωπικού του 
Εργοστασίου Κλωστοϋφαντουργίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛ-
ΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Η ΑΝΕΜΗ» σύμφωνα με το 
οποίο οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πλήττονται από τη μη καταβολή 
σε αυτούς δεδουλευμένων αποδοχών, με αποτέλεσμα 
να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσα βιοποριστικές 
προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

23. Το γεγονός ότι ο εργαζόμενος που έχει ασκήσει 
το δικαίωμα της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ) μολονότι η 
σύμβαση εργασίας του είναι ενεργή, μπορεί να προστα-
τεύεται ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ. 

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα χιλιάδων 
ευρώ (70.000,00.€) σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» 
οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οι-

κονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε 
κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΗ-
ΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε» που κατά τη δημοσίευση της παρούσας 
είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 
καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της εν λόγω εταιρείας 
που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το 
δικαίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και πληροί 
τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω 
επίσχεσης, από τον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

1 γίνεται μετά:
α) Την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους 

των δικαιούχων του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται 
τα εξής στοιχεία:

i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο 
κάθε δικαιούχου.

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο 
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

iii. Ο αριθμός του Μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης 
(AMΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).
ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-

ριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως 
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς 
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και 

β) τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία και η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης ερ-
γασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και η δυνατότητα 
επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δι-
καιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και 
του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΑΕΔ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης και
Εσωτερικών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 31486/711 (2)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην ερ-
γαζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡ-
ΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1β του ν. 3746/2009 

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε-
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με 
τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27).

2. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 
143), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/
2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,την οργάνω-
ση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/
2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(Α΄145).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του π.δ 141/2017 « Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α΄180).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’ 37).

14. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

15. Την Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Β’695).

16. Την 13471/4878/02-03-2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο »(Β’ 814), όπως ισχύει.

17. Το οικ. 9445/602/13-02-2018 έγγραφο του τμήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε 
καμία περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέ-
κτημα στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει 
την επιχείρηση από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων 
της έναντι των πρώην ή νυν εργαζομένων της.

18. Την 15729/1220/16-04-2018 Εισήγηση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19. Την 957/24/03-04-2018 απόφαση έγκρισης ανάλη-
ψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΔΕ84691Ω2-ΔΝ1).

20. Την 23780/04-04-2018 βεβαίωση δέσμευσης πί-
στωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

21. Το από 08-01-2018 αίτημα του πρώην σωματείου 
εργαζομένων της εταιρείας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» 

σύμφωνα με το οποίο οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρεί-
ας πλήττονται ιδιαίτερα από την πτώχευση αυτής και τη 
μη καταβολή σε αυτούς δεδουλευμένων αποδοχών, με 
αποτέλεσμα να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσα βι-
οποριστικές προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000€) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» οικονομι-
κού έτους 2018, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικο-

νομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε κάθε 
άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» που κατά τη δημοσίευση της παρούσας 
είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

1 γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους 

των εργαζομένων που είναι δικαιούχοι του άρθρου 1 
στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο 
κάθε δικαιούχου. 

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο 
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών. 

iii. Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης 
(AMΚΑ). 

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-

ριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως 
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς 
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και 

β) τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, 
βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και η ανεργία.

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δι-
καιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και 
του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΑΕΔ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης και
Εσωτερικών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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*02021891206180004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,
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