
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά άνεργο-πρώην εργα-
ζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «Ενωμένη 
Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη Εταιρεία».

2 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο, πρώην ερ-
γαζόμενο της εταιρείας: «Δημοσιογραφικός Ορ-
γανισμός Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.) Α.Ε.» και των θυγα-
τρικών της «ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & 
«HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 14706/350 (1)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

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

γαζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «Ενω-

μένη Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη Εταιρεία».

  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 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).

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. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

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

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

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

15. Την υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 13471/4878/2-3-2018 από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β΄ 814).

16. Το υπ. αριθμ. οικ. 60806/3886/20-12-2017 έγγραφο 
εισήγησης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων και 
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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 εργαζομένων της.

17. Την υπ' αριθμ. οικ. 3458/179/25-1-2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

18. Την υπ' αριθμ. 2613/15-1-2018 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΟΑΕΔ.

19. Την υπ' αριθμ.55/12-01-2018 απόφαση έγκρισης 
ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΝΞ94691Ω2-ΔΡΟ).

20. Το από 28-11-2017 αίτημα των εκπροσώπων των 
πρώην εργαζομένων της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουρ-
γίας ΑΕ σύμφωνα με το οποίο οι πρώην εργαζόμενοι 
της εν λόγω εταιρείας πλήττονται ιδιαίτερα από την 
πτώχευση της εταιρείας και δεν τους έχουν καταβληθεί 
δεδουλευμένες αποδοχές, με αποτέλεσμα να αδυνατούν 
να αντιμετωπίσουν άμεσα βιοποριστικές προσωπικές και 
οικογενειακές τους ανάγκες.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους πεντακοσίων εί-
κοσι χιλιάδων ευρώ (520.000€) σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις 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 με 
την επωνυμία «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη 
Εταιρεία» 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 δικαιούχων του άρθρου 1, 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 
(AM ΚΑ), 

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 επιχεί-
ρηση 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, 8 Μαρτίου 2018 

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, 
 Κοινωνικής Ασφάλισης
Εσωτερικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.: 14713/356 (2)
    Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

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

γαζόμενο της εταιρείας: «Δημοσιογραφικός Ορ-

γανισμός Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.) Α.Ε.» και των θυγα-

τρικών της «ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & 

«HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  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).

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 οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄29).
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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. 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. 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως ισχύει.

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

16. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 13471/4878/2-3-2018 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β΄ 814).

17. Το υπ. αριθμ. οικ. 60109/3820/15-12-2017 έγγρα-
φο του τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 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.

18. Την υπ' αριθμ. οικ. 3687/206/24-01-2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19. Την υπ' αριθμ. 2618/15-01-2018 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΟΑΕΔ.

20. Την υπ' αριθμ. 50/12-01-2018 απόφαση έγκρισης 
ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: Ω6ΚΚ4691Ω2-2ΣΗ).

21. Τα από 03-11-2017, 13-11-2017 και 16-11-2017 αι-
τήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων «Ε.Σ.Η.ΕΑ». 
«Ε.Σ.Π.Η.Τ.», «Ε.Π.Η.Ε.Α.», «Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.» και της Εργασια-
κής Επιτροπής «Δράση προάσπισης εργασιακών δικαι-

ωμάτων εργαζομένων Δ.Ο.Λ.» που εκπροσωπούν τους 
εργαζόμενους της εταιρείας «Δημοσιογραφικού Οργα-
νισμού Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.) Α.Ε.» και των θυγατρικών της: 
«ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «HEARST ΔΟΛ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», οι οποίοι λόγω της μη καταβολής των δεδου-
λευμένων αποδοχών τους, έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα 
δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατούν να αντε-
πεξέλθουν στις άμεσες, προσωπικές και οικογενειακές, 
βιοποριστικές τους ανάγκες.

22. 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.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων είκοσι 
έξι χιλιάδων ευρώ (326.000C) σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις 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 «Δημο-
σιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.) Α.Ε.», των 
θυγατρικών της: «ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
& «HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και σε αυτούς που απορ-
ροφήθηκαν από την «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ MME AE», που κατά 
τη δημοσίευση της παρούσας είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα του ΟΑΕΔ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα καθώς 
και σε κάθε εργαζόμενο των ανωτέρω περιπτώσεων που 
κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το δι-
καίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και πληροί 
τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω 
της επίσχεσης από τον ΟΑΕΔ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, 
εφόσον δεν έχει λάβει την οικονομική ενίσχυση ύψους 
χιλίων ευρώ (1000 €), βάσει του άρθρου 74 παρ. 1β του 
ν.3746/2009.

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 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 
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β) σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει 
του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την εταιρεία 
«Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.) Α.Ε.» και 
των θυγατρικών της: «ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & 
«HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ-
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και η ανεργία ή η άσκηση του δι-
καιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου 
και η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης, 
από τον ΟΑΕΔ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

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, 8 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, 
 Κοινωνικής Ασφάλισης
Εσωτερικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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