
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά άνεργο πρώην ερ-
γαζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «ON 
TELECOMS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΩΝ».

2 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά άνεργο - πρώην 
εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία 
«PROVET Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 
ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 45719/770 (1)

  Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

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

γαζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «ON 

TELECOMS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΩΝ».

  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).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 29).

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 διατά-
κτες» (145 Α΄).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(Α΄ 180) όπως ισχύει.

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

10. 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).

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

12. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

13. Την αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β΄ 2281).

14. Το αριθμ. οικ. 34333/30/20-7-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και το 
γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε καμία 
περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα 
στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει την 
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επιχείρηση από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων της 
έναντι των πρώην ή νυν εργαζομένων της.

15. Την αριθμ. 34325/1304/26-07-2017 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

16. Την αριθμ. 53916/24-07-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ.

17. Την αριθμ. 1295/24-07-2017 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΛ4Μ4691Ω-ΛΣΘ).

18. Το από 22/5/2017 αίτημα των ανέργων πρώην εργα-
ζομένων της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS -
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σύμφωνα 
με το οποίο οι εν λόγω αιτούντες λόγω της πτώχευσης 
της εργοδότριας εταιρίας και της μη επικόλλησης των 
απαιτούμενων ενσήμων μέχρι την καταγγελία της σύμ-
βασης εργασίας αυτών, έχουν στερηθεί του επιδόματος 
τακτικής επιδότησης ανεργίας και συνεπώς αδυνατούν 
να καλύψουν βασικές βιοποριστικές ανάγκες.

19. Το γεγονός ότι ο μισθωτός που έχει ασκήσει το δι-
καίωμα της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ) μολονότι η σύμ-
βαση εργασίας του είναι ενεργή, μπορεί να προστατεύ-
εται ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα δύο 
χιλιάδων Ευρώ (72.000 €) σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» 
οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οι-

κονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) 
σε κάθε μισθωτό της επιχείρησης με την επωνυμία «ON 
TELECOMS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», 
που κατά τη δημοσίευση της παρούσας: α) έχει ασκή-
σει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και 
πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω επί-
σχεσης ή β) έχει λάβει καταγγελία σύμβασης εργασίας 
από την ανωτέρω επιχείρηση και είναι εγγεγραμμένος 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

1 γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τους πρώην εργα-

ζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS -
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 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 
(ΑΜΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
v. 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) σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει 
του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχεί-
ρηση και η ιδιότητα του ανέργου.

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, 3 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.     οικ. 45720/771 (2)

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

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

εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία 

«PROVET Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ».

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).
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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).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης 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» 
(145 Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(Α΄ 180) όπως ισχύει.

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. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

14. Την αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β΄ 2281).

15. Το αριθμ. οικ. 35956/31/31-7-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 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 οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων της 
έναντι των πρώην ή νυν εργαζομένων της.

16. Την αριθμ. οικ. 36179/1352/1-8-2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

17. Την αριθμ. 54974/28-7-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ.

18. Την αριθμ. 1323/28-7-2017 απόφαση έγκρισης 
ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΚΩΙ4691Ω2-ΦΚΘ).

19. Το από 17-07-2017 αίτημα του Συνδικάτου Εργα-
ζομένων Φαρμάκου - Καλλυντικού και Συναφών Επαγ-
γελμάτων Αττικής - Πειραιά και Νήσων, σύμφωνα με το 
οποίο οι άνεργοι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας με 
την επωνυμία «PROVET ΑΕ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ-
ΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 
ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ», λόγω της μη καταβολής των 
δεδουλευμένων αποδοχών τους, έχουν περιέλθει σε 
ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνα-
τούν να αντεπεξέλθουν στις άμεσες, προσωπικές και 
οικογενειακές, βιοποριστικές τους ανάγκες.

20. Το γεγονός ότι ο μισθωτός που έχει ασκήσει το δι-
καίωμα της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ) μολονότι η σύμ-
βαση εργασίας του είναι ενεργή, μπορεί να προστατεύ-
εται ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατό δέκα χι-
λιάδες ευρώ (110.000€) σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» 
οικονομικού έτους 2017, 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 επιχείρησης με την 
επωνυμία «PROVET A.E.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» που κατά τη δημοσίευση της παρούσας 
είναι εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ, καθώς και σε κάθε μισθωτό της εν λόγω επιχείρη-
σης που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει 
το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και πλη-
ροί τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας 
λόγω της επίσχεσης.

Άρθρο 2

1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 
1 γίνεται μετά:

α) την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο 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).
v. 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
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β) σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, 

βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την 

επιχείρηση, και η ανεργία ή η άσκηση του δικαιώματος 

επίσχεσης εργασίας 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, 3 Οκτωβρίου 2017
Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
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