
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά πρώην εργαζόμενο 
της επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΚΟ PRESS AE».

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμμα-
τέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 33928/531 (1)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά πρώην εργαζόμενο 

της επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΚΟ PRESS AE».

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 υποχρεω-
τική 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).

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 Κυβέρ-

νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (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 υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

14. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β’ 
2281).

15. Το υπ’ αριθμ. οικ. 19561/19/28.4.2017 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 υποχρεώσεών της 
έναντι των πρώην ή νυν εργαζομένων της.

16. Την υπ’ αριθμ. οικ. 19982/783/18.5.2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
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κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

17. Την υπ’ αριθμ 31284/28.4.2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΟΑΕΔ.

18. Την υπ’ αριθμ. 794/28.4.2017 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:ΨΙΑΧ4691Ω2-ΓΣΚ).

19. Το από 15-11-2016 αίτημα της Συντονιστικής 
Επιτροπής Εργαζομένων «ΙΚΟ PRESS AE» σύμφωνα με 
το οποίο, στους εργαζόμενους της επιχείρησης με την 
επωνυμία «ΙΚΟ PRESS AE» οφείλονται δεδουλευμένες 
αποδοχές, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε οικονομικό 
αδιέξοδο και η χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθή-
ματος είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή τους.

20. Το γεγονός ότι σε περίπτωση διακοπής των εργα-
σιών της εκμετάλλευσης και αδυναμίας από οποιοδή-
ποτε λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας και έκδο-
σης της σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη, ο μισθωτός 
μπορεί να προστατεύεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων ευρώ 
(6.000€) περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις 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 πρώην μισθωτό της επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΙΚΟ PRESS AE», που κατά τη δημοσίευση της παρούσας: 
α) έχει λάβει παροχές αφερεγγυότητας από τις υπηρεσίες 
του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το π.δ. 1/1990 (Α΄ 1), όπως ισχύει 
και β) δεν απασχολείται σε άλλον εργοδότη.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

1 γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τη Συντονιστική 

Επιτροπή Εργαζομένων «ΙΚΟ PRESS AE», στον οποίο 
αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το Μητρώνυ-
μο 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) σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την 
επιχείρηση και η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

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 απόφασης αυτή αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Εσωτερικών Αλληλεγγύης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 24146 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-

ματέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθε σίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 51),

δ. του άρθρου 17 του ν. 4456/2017 «Συμπληρωμα-
τικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ ΕΥΡΑΤΟΜ) 
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 24),

ε. του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α’ 113),

στ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208),
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ζ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),

η. Τη με αριθμ. πρωτ. 16897/22.5.2017 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 259/Υ.Ο.Δ.Δ./1.6.2017).

2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδο-
τικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης και της Διεύθυνσης Υποδοχής του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και της ταχείας διεκ-
περαίωσης των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

3. Την ανάγκη για απλούστευση και συντόμευση της 
διαδικασίας έκδοσης των διοικητικών πράξεων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής την άσκηση 
αρμοδιοτήτων, στα παρακάτω θέματα της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου του άρ-
θρου 8 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει και της Διεύθυνσης 
Υποδοχής του άρθρου 27 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει, 
που υπάγονται σε αυτόν ως εξής:

1. Την έκδοση εγγράφων, με τα οποία παρέχονται οδη-
γίες προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και 
τη Διεύθυνση Υποδοχής για τον συντονισμό των δραστη-
ριοτήτων τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με 
σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητικής 
πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους.

2. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, κατόπιν 
συνεννόησης με τον Υπουργό, για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση πολιτικών του Υπουργείου επί θεμάτων 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και 
την εποπτεία της εφαρμογής τους από τις υπαγόμενες 
Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Τμήματα αυτών.

3. Την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών για την ενημέρωση 
υπηρεσιών, οργανισμών και λοιπών ενδιαφερομένων επί 
θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδο-
χής και των Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων που 
υπάγονται σε αυτήν, πλην των ερμηνευτικών εγκυκλίων 
που έχουν μείζονα σημασία και λαμβάνουν σχετικό αριθ-
μό εγκυκλίου.

4. Το σχεδιασμό, την έγκριση και υποβολή προς τον 
Υπουργό, του προγραμματισμού των δράσεων και της στο-
χοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και των Υπηρε-
σιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

5. Την έκδοση των πράξεων που απαιτούνται για την 
κάλυψη των οργανικών θέσεων των Τμημάτων που συ-
γκροτούν τη Διεύθυνση Υποδοχής.

6. Την προσυπογραφή των αιτημάτων για εγκρίσεις 
προσλήψεων υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 122 
του ν. 4249/2014 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής και 
στις υπαγόμενες σε αυτή υπηρεσίες.

7. Τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και 
την κατανομή του υπάρχοντος και προσλαμβανόμενου 

προσωπικού, τακτικού και έκτακτου, της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδοχής και των Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν, μετά από ενημέρω-
ση του Υπουργού.

8. Την έκδοση των πράξεων για την επιλογή ή την 
ανάθεση καθηκόντων των Προϊσταμένων Τμημάτων 
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και 
για την παύση τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης των πάσης φύ-
σεως αδειών και μετακίνησης εκτός έδρας (για την εκτέ-
λεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) του 
Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδοχής.

10. Την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερ-
χόμενης αλληλογραφίας εγγράφων που έχουν χαρακτη-
ρισθεί ως «άκρως απόρρητα» ή «απόρρητα».

11. Την έκδοση εντολών για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. για 
ζητήματα αναφορικά με τη διακρίβωση πραγματικών πε-
ριστατικών για την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων 
των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και 
των Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπά-
γονται σε αυτήν.

12. Την έγκριση και οργάνωση συνεδρίων και ημερί-
δων με θέματα της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής και των Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

13. Την υποβολή ερωτημάτων για γνωμοδότηση προς 
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για θέματα ερμηνείας 
και εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας των υπηρεσιών 
που υπάγονται σε αυτήν.

14. Την συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδί-
ως δε με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον συντονισμό της 
άσκησης αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο της προστασίας 
των ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων 
ανηλίκων.

15. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών, αποδοχής ή απόρριψης ενστάσεων -προ-
σφυγών και κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, αρ-
μοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής.

16. Την υποβολή αιτήματος προς διεθνείς και ευρω-
παϊκούς οργανισμούς για χρηματοδότηση των δραστη-
ριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και των 
Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται 
σε αυτήν μετά από ενημέρωση του Υπουργού.

17. Την έκδοση των πράξεων κατάρτισης και υποβολής 
προγραμμάτων σε Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, για χρηματοδότη-
ση των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής και των Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων 
που υπάγονται σε αυτήν, μετά από συνεννόηση με τον 
Υπουργό, εκτός από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται 
νομοθετική κύρωση.

18. Την κατάρτιση και υποβολή εγγράφων προς την 
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και 
άλλων πόρων» επί ζητημάτων αρμοδιότητας της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
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Άρθρο 2

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης, 
καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά σε 
θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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