
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για προσθήκη 
δραστηριότητας και μηχανολογικό εκσυγχρονι-
σμό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με την επω-
νυμία «SOL HELLAS Α.Ε.» στο Νομό Βοιωτίας.

2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία 
με την επωνυμία «RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟ-
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 
λόγω προσθήκης δραστηριότητας παραγωγής 
συμπληρωμάτων διατροφής.

3 Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιό-
τητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ6.153/33784/473 (1)
Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για προσθή-
κη δραστηριότητας και μηχανολογικό εκσυγχρο-
νισμό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με την 
επωνυμία «SOL HELLAS Α.Ε.» στο Νομό Βοιωτίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις»,

β) του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις»,

γ) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις»,

δ) Την αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15/2018 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 60 Β΄) «Τροποποίηση της απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας αριθμ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 (ΦΕΚ 158 Β΄) 

«Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας 
νια την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄), 
την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την 
προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και 
τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 32790/392/Φ. 
15/2017 (ΦΕΚ 1061 Β΄) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων 
και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικα-
σιών γνωστοποίησης λειτουργίας»,

ε) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄),

ζ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ-
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,

θ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176 Α΄), όπως ισχύει μέχρι σήμερα,

ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α΄),

ια) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

ιβ) 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.», (ΦΕΚ 208 Α΄),

ιγ) του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄), του
π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και του π.δ. 73/2015 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),
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ιδ) της αριθμ. Υ197 απόφασης του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ 3722 Β΄),

ιε) της αριθμ. οικ. 35209/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διορίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη θέση του Γενι-
κού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 
592/2015) και της αριθμ. 90951/22-08-2017 (ΥΟΔΔ 418/2017) ανανέωσης,

ιστ) της αριθμ οικ. 15597/22.4.2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομη-
χανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους 
τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας» (ΦΕΚ 689 Β΄),

ιζ) τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄).
2. Την αριθμ. πρωτ. 7324/102/Φ6.153/22-01-2016 υφιστάμενη υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας χρονικής 

διάρκειας τριών (3) ετών στη μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης βιομηχανικών αερίων, ιατρικών αερίων και 
ψυκτικών υγρών, παραγωγής και εμφιάλωσης αερίων μιγμάτων των ανωτέρω αερίων, παραγωγής ξηρού πάγου, 
κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών χωρίς ραφή και φιαλών ασετιλίνης με την επωνυμία «SOL HELLAS Α.Ε.» 
στο Δήμο Δερβενοχωρίων του Νομού Βοιωτίας.

3. Το αριθμ. πρωτ. 105284/1253/10-10-2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 60266/728/
30-5-2017 θεωρημένο ερωτηματολόγιο.

4. Το αριθμ. πρωτ. 105284/1253/Φ6.153/25-10-2016 έγγραφο προσδιορισμού δικαιολογητικών από την υπηρεσία.
5. Τα αριθμ. πρωτ. 118741/1364/10-11-2016 και 60266/ 728/30-5-2017 διαβιβαστικά της εταιρείας με τα δικαιο-

λογητικά έκδοσης άδειας εγκατάστασης.
6. Την αριθμ. πρωτ. 757,1147/10-06-2014 απάντηση σε αίτημα με θέμα την χρήση γης από την Υπηρεσία Δόμησης 

του Δήμου Θηβαίων.
7. Την αριθμ. πρωτ. 74957/4-10-2017 (133133/1535) γνωμοδότηση του ΕΟΦ.
8. Την από 20/02/2018 εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογικό και κτιριακό εκσυγχρονισμό καθώς και για προσθήκη 

δραστηριότητας, στη μονάδα «SOL HELLAS Α.Ε.» του Δήμου Δερβενοχωρίων του Νομού Βοιωτίας που έχει τα 
κάτωθι στοιχεία:

Φορέας: «SOL HELLAS A.E.».
Θέση εγκατάστασης: θέση «Πάχη», Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφάνης Δήμου Δερβενοχωρίων Νομού Βοιωτίας.
Είδος δραστηριότητας: Αποθήκευση και εμφιάλωση βιομηχανικών αερίων, ιατρικών αερίων και ψυκτικών υγρών, 

αποθήκευση τοξικών ουσιών (διοξειδίου του θείου), παραγωγή αερίων μιγμάτων και ξηρού πάγου και είναι κέντρο 
επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών χωρίς ραφή και φιαλών ασετιλίνης ΚΑΔ 2008: 20.11, 20.59, 33.11, 52.10 (α/α 277, 
α/α 278, α/α 280, α/α 281, α/α 282)

Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός:

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW) ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) ΑΞΙΑ (ευρώ)

Εγκεκριμένος (στην άδεια λειτουργίας) 149,125 4,00 396.100,00

Καταργούμενος (αιτούμενος) 21,00 0,00 51.000,00

Εκσυγχρονισμού (αιτούμενος) 43,30 10,00 62.500,00

Σύνολο 171,425 14,00 407.600,00

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση κτιρίων και εργαζομέ-
νων διαμορφώνεται στα 59,20 Kw, αξίας 21.000,00 ευρώ.

ΛΙΣΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Δεξαμενές Περιγραφή δεξαμενής Χωρητικότητα
δεξαμενής

Χωρητικότητα (m3) 
συνολικά

Ποσότητα 
(tn) συνολικά

1 Νερού χρήσης 5.000 (It)

1 Διοξειδίου του άνθρακα 29.450 (It) 29,45 34,99

1 Πρωτοξειδίου του αζώτου 30.000 (It) 30,00 36,75

2 Οξυγόνου 60.000 (It) 60,00 68,52

1 Αζώτου 10.000 (It) 10,00 8,09

1 Αζώτου 20.000 (It) 20,00 16,18
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1 Αργού 30.000 (It) 30,00 41,88

4 Φρέον 120.000 (It) 120,00 120,00

5 Φρέον (φορητές) 10.000 (It)* 10,00* 10,00*

5 Φρέον (φορητές) 5.000 (It)* 5,00* 5,00*

50 Διοξείδιο του θείου 5.000 (Kg)** 19,23 25,00**

Σύνολο

72 318,68 366,41

*Συνολική χωρητικότητα/ποσότητα για τις πέντε φορητές δεξαμενές με φρέον
** Συνολική χωρητικότητα/ποσότητα για τις πενήντα δεξαμενές με διοξείδιο του θείου

Το φρέον θα μεταγγίζεται από τις δεξαμενές σε φιάλες μικρότερου όγκου οι οποίες θα αποθηκεύονται στον αύ-
λιο χώρο της εγκατάστασης (σύνολο αποθήκευσης φρέον στις δεξαμενές 135 tn ή 135 m3).

Αποθήκευση Φιαλών

Περιγραφή περιεχομένου Αρ. φιαλών Χωρητικότητα (It) 
συνολικά

Χωρητικότητα 
(m3) συνολικά

Ποσότητα
(tn) συνολικά

Οξυγόνο 618 23.810 23,81 6,414

Άζωτο 130 5.935 5,94 1,36

Αργό 145 6.720 6,72 2,3

Ήλιο Συστοιχίες 26.000 26,00 3,224

Διοξείδιο του άνθρακα 65 2.390 2,39 1,79

Πρωτοξείδιο του αζώτου 446 9.969 9,97 7,34

Ασετιλίνη 94 3.650 3,65 0,627

Προπάνιο 54 1.920 1,92 0,9

Υδρογόνο 30 1,50*** 0,022

Διοξείδιο του θείου 150 7.500 (kg) 5,77 7,50

Σύνολο

1.732 87,67 31,477

*** Κάθε φιάλη περιέχει 9 m3 αερίου υδρογόνου

Η χωρητικότητα (m3) που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα αφορά την χωρητικότητα της φιάλης και όχι τον 
όγκο του πεπιεσμένου αερίου.

Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται για τα αιτούμενα από τον φορέα στοιχεία, που απεικονίζονται στους παρακά-
τω πίνακες, με δικαίωμα να εκσυγχρονίζεται έως το όριο της όχλησης όπως αυτή ορίζεται στη με αριθμ. πρωτ. οικ. 
3137/191/Φ. 15/2012 κοινή υπουργική απόφαση (1048 Β΄) που ανήκει η κάθε δραστηριότητα. Για τυχόν μεταβολές 
της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον οι μεταβολές 
αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της εκάστοτε δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης από αυτόν που 
ορίζεται στην παρούσα απόφαση, συγκεκριμένα:

Α) Ως προς τον παραγωγικό εξοπλισμό, η μονάδα μπορεί να εκσυγχρονίζεται μέχρι το όριο της όχλησης της 
εκάστοτε δραστηριότητας όπως αυτό αναγράφεται στην 6η στήλη του παρακάτω πίνακα:

ΣΤΑΚΟΔ 2008
Δραστηριότητα

Εγκεκριμένος
παραγωγικός
εξοπλισμός

Καταργούμενος
παραγωγικός
εξοπλισμός

Αιτούμενος
παραγωγικός
εξοπλισμός

Συνολικός
παραγωγικός 
εξοπλισμός

Όριο όχλησης 
δραστηριότητας

20.11 Παραγωγή
βιομηχανικών αερίων 112,500 kW 21,000 kW 39,800 kW 131,300 kW < 500,000 kW 

χαμηλή όχληση

20.59 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. (ξηρός πάγος)

25,000 kW 2,000 kW 27,000 kW < 150,000 kW 
χαμηλή όχληση

33.11 Επισκευή
μεταλλικών προϊόντων 11,625 kW 1,500 kW 13,125 kW < 250,000 kW 

χαμηλή όχληση
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Β) Ως προς τη συνολική αποθήκευση (δεξαμενές και φιάλες), η μονάδα μπορεί να εκσυγχρονίζεται μέχρι το όριο 
της όχλησης της εκάστοτε δραστηριότητα όπως αυτό αναγράφεται στην 4η στήλη του παρακάτω πίνακα.

Κυβικά μέτρα τόνοι Όχληση και όριο αυτής 
για κάθε δραστηριότητα

Βιομηχανικά-πεπιεσμένα αέρια εκτός ασετιλίνης (ΚΑΔ 52 α/α 277) χαμηλή

Οξυγόνο 83,81 74,934

Άζωτο 35,94 25,63

Ήλιο 26,00 3,224

Αργό 36,72 44,18

Διοξείδιο του άνθρακα 31,84 36,78

Πρωτοξείδιο του αζώτου 39,97 44,10

Σύνολο 254,28 228,848 < 500 κ.μ.

Ασετιλίνη (ΚΑΔ 52 α/α 278) μέση

Ασετιλίνη 3,65 0,627 >0.400 τόνοι

Χημικά Προϊόντα, όχι τοξικά ή επικίνδυνα (ΚΑΔ 52 α/α 280) χαμηλή

Φρέον 135,00 135,00 <300 ΜΤ ή κ.μ.

Τοξικά Προϊόντα (ΚΑΔ 52 α/α 281) μέση

Διοξείδιο του θείου 25,00 32,50 <500 Μ.Τ.

Αέρια Καύσιμα (ΚΑΔ 52 α/α 282) χαμηλή

Υδρογόνο 1,50 0,022

Προπάνιο 1,92 0,90

Ασετιλίνη 3,65 0,627

Σύνολο 7,07 1,049 < 10 κ.μ.

Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλων πέντε (5) ετών σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Μετά την έναρξη λειτουργίας της 
μονάδας η οποία τεκμαίρεται με την έκδοση άδειας λειτουργίας και η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 
των ως άνω προθεσμιών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς ν’ απαιτείται νέα διοικητική 
πράξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6Β (β) του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει.

Εφόσον μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 6 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει, διαπιστωθεί ότι 
οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε χαμηλότερο βαθμό όχλησης σε σχέση με τους αναφερόμενους στη χορηγη-
θείσα έγκριση εγκατάστασης, η τελευταία τροποποιείται αναλόγως.

2. Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διά-
γραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης, 
σύμφωνα με το αρ. 3 της με αριθμ. πρωτ. οικ.5540/71/Φ15/2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 60 Β΄). Συνεπώς, η 
θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων γίνεται ανεξάρτητα από τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης εγκα-
τάστασης και μόνο ως απαίτηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

3. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 
μέρος του αιτούμενου εκσυγχρονισμού, να υποβληθούν με αίτηση στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στην αριθμ. οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β΄/2012) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με 
αριθμ. πρωτ. οικ.5540/71/Φ.15 (ΦΕΚ 60 Β΄/2018) υπουργική απόφαση προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 
όπως αυτά προσδιορίστηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 105284/1253/Φ 6.153/25-10-2016 απάντηση της υπηρεσίας στο 
υποβληθέν ερωτηματολόγιο. Πριν την έκδοση Άδειας Λειτουργίας θα πρέπει να έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποί-
ησης της μονάδας στο πλαίσιο της οδηγίας SEVESO [κοινή υπουργική απόφαση 172058/17-02-2016 (ΦΕΚ 354 Β΄)].

4. Ο φορέας θα τηρεί τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην κοινή υπουργική 
απόφαση Φ. 15/4187/266 ΦΕΚ Β΄ 1275/2012 και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στους ΣΤΑΚΟΔ 20.1, 20.5, 46.71, 52 
του παραρτήματος τη σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Η διάθεση και χρήση Υδροφθορανθράκων (HFC) στην αγορά πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθμ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τους εκτελε-
στικούς αυτού κανονισμούς.

6. Πριν από κάθε μετατροπή της εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης, σύμφωνα με το αρ. 10 της με αριθμ. πρωτ. 
172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 354 Β΄) ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει την αδειο-
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δοτούσα αρχή και εάν χρειάζεται να επικαιροποιεί τον 
φάκελο κοινοποίησης, την ΕΠΠΜΑ, το Σύστημα Διαχεί-
ρισης Ασφαλείας και τη Μελέτη Ασφαλείας.

7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την 
υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 
Για τυχόν κυρώσεις που προκύπτουν από τη μη σαφή 
υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, αυτές 
θα επιβληθούν με νεότερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Ι 

 Αριθμ. Φ 6.135/ 33780/472 (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία 

με την επωνυμία «RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟ-

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 

λόγω προσθήκης δραστηριότητας παραγωγής 

συμπληρωμάτων διατροφής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 230), όπως ισχύει,

γ) του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρ. 158 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

δ) Την  αριθμ. πρωτ. οικ. 5540/71/Φ15/2018 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 60 Β΄) «Τροποποίηση της απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας αριθμ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 
(ΦΕΚ 158 Β΄) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και 
διαδικασίας νια την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 
143 Α΄), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδει-
ών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυ-
γκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ. 
οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (ΦΕΚ 1061 Β΄) «Απλούστευση 

πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστη-
ριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας»,

ε) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας 
εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντι-
κών προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄),

ζ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι 
σήμερα,

θ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,

ι) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ια) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192) όπως ισχύει,

ιβ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

ιγ) 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),

ιδ) του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών (Α΄ 37), του π.δ. 125/2016 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 210) και του π.δ. 73/2015 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ιε) της αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση»
(Β΄ 3722),

ιστ) της αριθμ. οικ. 35209/2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
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σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διορίστη-
κε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΥΟΔΔ 592) και της 
αριθμ. 90951/22-08-2017 (ΥΟΔΔ 418/2017) ανανέωσης,

ιζ) της αριθμ. οικ. 15597/22.4.2015 απόφασης «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (Β΄ 689),

ιη) τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

2. Την αριθμ. πρωτ. 9731/750/Φ6.135/31-7-2013 ΥΔ 
Συνέχισης Λειτουργίας της RONTIS HELLAS AEBE λόγω 
αλλαγής επωνυμίας φορέα.

3. Τα αριθμ. πρωτ. 27575/391/11-3-2015, 110386/ 
15456/29-10-2015 υποβληθέντα ερωτηματολόγια και 
το αριθμ. πρωτ. 120094/1622/2-11-2017 έγγραφο μετά 
συνημμένων δικαιολογητικών της εταιρείας «RONTIS 
HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

4. Την αριθμ. πρωτ. 3993/30-5-2016 βεβαίωση χρή-
σεων γης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λα-
ρισαίων.

5. Την αριθμ. πρωτ. 39786/30-6-2016/24-8-2015 βε-
βαίωση συμβατότητας της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ.

6. Την αριθμ. πρωτ. Δ.Α/Φ.Η/Ζ.12/2053/28-8-2017 
απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και Λει-
τουργίας εφεδρικού Η/Ζ της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ 
Λάρισας.

7. Την αριθμ. πρωτ. 1925/106958/ΠΕ2016/7-3-2017 
απόφαση Τροποποίησης και Ανανέωσης Περιβαλλο-
ντικών Όρων από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 
ΩΚ6ΓΟΡ10-ΒΒ2) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 
αριθμ. πρωτ. 2057/118281/16-11-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΨΩΨΛΟΡ10-4Α2).

8. Την αριθμ. 10.07.0414-02/20-12-2011 βεβαίωση 
Υδραυλικής Δοκιμής Ατμογεννήτριας της EUROCERT 
και το αριθμ. 10.01.3591/29-1-2018 Πιστοποιητικό Πα-
ραλαβής Ατμογεννήτριας της EUROCERT.

9. Την αριθμ. πρωτ. 2081/45/9.1.2018 (αριθμ. πρωτ. 
ΕΟΦ 103089/21.12.2017) θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ.

10. Την από 22-2-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδει-
οδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου 
λόγω προσθήκης δραστηριότητας παραγωγής συμπλη-
ρωμάτων διατροφής με τον υφιστάμενο μηχανολογικό 
εξοπλισμό στο εργοστάσιο της εταιρείας με την επωνυ-
μία «RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 
που εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε 
με την παρούσα απόφαση και έχει τα πιο κάτω στοιχεία:

Φορέας: «RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ»

Θέση εγκατάστασης: Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, 
Οικοδομικό Τετράγωνο 12 Β

Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή ιατροτεχνολογι-
κών και φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων 
διατροφής

ΚΑΔ 2008: 21.20.99, 32.50.13, 10.89
Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ισχύς 
(KW) ΑΞΙΑ (ευρώ)

Παραγωγικός μηχ/κός
εξοπλισμός (Κινητήρια Ισχύς) 1.230,61 7.469.841,33

Παραγωγικός μηχ/κός
εξοπλισμός (Θερμική Ισχύς) 125,4

Μηχανήματα Προστασίας 
Περιβάλλοντος (Κινητήρια 
και Θερμική ισχύς)

0

Μηχανήματα που δεν 
σχετίζονται άμεσα με την 
παραγωγική διαδικασία (π.χ. 
μηχανήματα πυρόσβεσης, 
εξυπηρέτησης κτιρίων,
κλιματισμού κ.λπ.)

53 1.498,04

Σύνολο 1.409,01 7.471.339,37

2. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέ-
ματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομο-
θεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των 
πολεοδομικών διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις.

3. Ο φορέας θα τηρεί και θα ανανεώνει εγκαίρως την 
αριθμ. πρωτ. 1925/106958/ΠΕ2016/7-3-2017 απόφαση 
Τροποποίησης και Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων 
από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΚ6ΓΟΡ10-ΒΒ2) 
όπως τροποποιήθηκε από την από την αριθμ. πρωτ. 2057/
118281/16-11-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩΨΛΟΡ10-4Α2) και 
εν γένει τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

4. Ο φορέας θα τηρεί όλους τους προβλεπόμενους 
όρους και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρί-
σεις και πιστοποιητικά τα οποία και θα ανανεώνονται -
τροποποιούνται εγκαίρως.

5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την 
υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   
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 Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 792/20/20.03.2018 (3)
Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμ-

μένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοι-

βαιότητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ ένα-

ντι αυτών. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρ. 2 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258),

ως ισχύει.
2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρ. 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 

Α΄ 170).
3. Το ισχύον νομικό πλαίσιο της ανεργίας.
4. Το άρθρ. 19 του κανονισμού ΕΕ 1303/2013.
5. Την παρ. 18 του άρθρ. 3 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ

Α΄ 265).
6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών και
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύ-

πτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή 
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζει:

Την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμ-
μένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιότητα 
προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών, ως εξής:

«Άρθρο 1
Χρησιμοποιούμενοι όροι

1. «Α.Σ.Δ.»: το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, όπως ορίζεται 
από την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258).

2. «Ε.Σ.»: ο/η Εργασιακός Σύμβουλος.
3. «Ενεργή αναζήτηση» είναι εκείνη που περιλαμβά-

νει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες του 
ανέργου:

α) Επαφή με δημόσιο γραφείο απασχόλησης με σκοπό 
την εξεύρεση εργασίας.

β) Αποστολή αίτησης πρόσληψης απευθείας σε ερ-
γοδότες.

γ) Επαφή με ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας κ.λπ. 
με σκοπό την εξεύρεση εργασίας.

δ) Διερεύνηση προοπτικών εργασίας μέσω συνδικά-
των, επιμελητηρίων κ.λπ.

ε) Δημοσίευση έντυπων ή ηλεκτρονικών αγγελιών ή 
ανταπόκριση σε αγγελίες.

στ) Συμμετοχή σε δοκιμασία, διαγωνισμό ή συνέντευ-
ξη που στοχεύει σε πρόσληψη.

ζ) Συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής, επαγ-
γελματικής κατάρτισης, ανάληψης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυξης επιχει-
ρηματικών δεξιοτήτων.

η) Ενέργειες για την εξασφάλιση επαγγελματικών αδει-
ών, άλλων αδειών ή χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο 
ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή άλλων δρά-
σεων ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

4. «Κατάλληλη θέση εργασίας» είναι οποιαδήποτε θέση 
αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα και στους 
επαγγελματικούς στόχους του ανέργου, όπως αυτά συμ-
φωνούνται μεταξύ ανέργου και εργασιακού συμβούλου 
και περιγράφονται κατά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση 
του Α.Σ.Δ., εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις ως προς 

το ύψος της αμοιβής, τη διάρκεια της απασχόλησης, τον 
χρόνο και τα ωράρια εργασίας, την απόσταση του χώ-
ρου εργασίας από τον χώρο κατοικίας και τις συνθήκες 
εργασίας. Για τον προσδιορισμό μιας κατάλληλης θέσης 
εργασίας λαμβάνονται υπόψη: α) το περιεχόμενο του 
Α.Σ.Δ., β) η γεωγραφική απόσταση της προτεινόμενης 
θέσης εργασίας από τον τόπο κατοικίας (σε ακτίνα 30 
χλμ. κατ' ανώτατο όριο), γ) η ύπαρξη τακτικών συνθηκών 
μετάβασης μέσω αστικού ή υπεραστικού συγκοινωνια-
κού δικτύου από την κατοικία προς τον χώρο εργασίας 
και αντίστροφα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι 
δυνατόν να υπερβαίνει συνολικώς τις δύο (2) ώρες ημε-
ρησίως, δ) οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες δεν πρέπει να 
αποβαίνουν επιβλαβείς για την υγεία του ανέργου, ε) τα 
ωράρια εργασίας, τα οποία θα πρέπει να επιτρέπουν τη 
φροντίδα εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, όταν ο άνεργος έχει επωμισθεί τέτοια 
φροντίδα και δεν διαθέτει στήριξη ή εναλλακτικές δυνα-
τότητες φροντίδας. Τα ως άνω κριτήρια δεν αποτελούν 
αίτια περιορισμού της υπόδειξης, εφόσον ο άνεργος 
εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις του Οργανισμού

1. Να εγγράφει στο μητρώο ανέργων κάθε άνεργο που 
συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του ανέργου, σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Να παρέχει στον άνεργο επίδομα ή βοήθημα ανερ-
γίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋπο-
θέσεις λήψης.

3. Να παρέχει στον άνεργο πρόσβαση σε εξατομικευμέ-
νες υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, μέσω της δι-
αδικασίας κατάρτισης Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.).

4. Να παρέχει στον άνεργο πρόσβαση σε κενές θέσεις 
εργασίας που είναι σε θέση να υποδείξει ο Οργανισμός 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Να παρέχει στον άνεργο πρόσβαση σε ποιοτικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

6. Βάσει του συμφωνημένου Α.Σ.Δ., να παρέχει στον 
άνεργο ενημέρωση και πρόσβαση σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας.

7. Να παρέχει στον άνεργο πρόσβαση σε κοινωνικές 
παροχές και ευνοϊκές ρυθμίσεις υποχρεώσεων, στο πλαί-
σιο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής.

8. Να εξασφαλίζει στον άνεργο διαφάνεια και πληρο-
φόρηση στην ενημέρωση του για τα δικαιώματα του και 
για τις υπάρχουσες υπέρ αυτού κρατικές παροχές και 
διευκολύνσεις, ισότητα μεταχείρισης και ισότητα ευκαι-
ριών, καθώς και ποιότητα παροχών.

9. Να παρέχει στον άνεργο στοχευμένες υπηρεσίες 
ανάλογα με τις διαφοροποιημένες ανάγκες ένταξης ή 
επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας και την 
απασχόληση και σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της 
αναλογικότητας.

10. Να αναζητεί και να συγκεντρώνει τις προσφερόμε-
νες από τις επιχειρήσεις θέσεις εργασίας με σκοπό την 
υπόδειξη και τοποθέτηση εγγεγραμμένων στο Μητρώο 
του ανέργων.
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Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του εγγεγραμμένου ανέργου

1. Να δηλώνει αληθή και πλήρη στοιχεία και να προ-
σκομίζει τα αναγκαία αποδεικτικά και έγγραφα που του 
ζητούνται.

2. Να συνεργάζεται με τον Εργασιακό Σύμβουλο (Ε.Σ.), 
μετά την έγγραφη πρόσκληση του, για την κατάρτιση του 
Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.). Εξαιρούνται οι εκπαι-
δευτικοί, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι των περιπτώ-
σεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 
που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι, για τους οποίους 
η κατάρτιση Α.Σ.Δ. είναι προαιρετική.

3. Να αποτυπώνει στο Α.Σ.Δ. τους επαγγελματικούς 
στόχους του και να συμφωνεί με τον Ε.Σ. τις διαδοχικές 
ενέργειες που απαιτούνται για την εργασιακή και επαγ-
γελματική του ένταξη.

4. Να αναζητά ενεργά εργασία.
5. Να συναινεί σε κατάλληλες θέσεις εργασίας, σύμφω-

να με το Α.Σ.Δ. και εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις 
όπως το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια της απασχόλη-
σης, ο χρόνος και τα ωράρια εργασίας, η απόσταση του 
χώρου εργασίας και οι συνθήκες εργασίας. Ο άνεργος 
δεν υποχρεούται να αποδέχεται θέσεις μερικής ή εκ πε-
ριτροπής απασχόλησης ή προσωρινής εργασίας. Έχουν 
δικαίωμα απόρριψης θέσης όσοι αποδεδειγμένα πρό-
κειται να προσληφθούν σε μια μονιμότερη θέση εργα-
σίας ή να ξεκινήσουν εκπαίδευση, αυτοαπασχόληση ή 
στρατιωτική θητεία (εντός του επόμενου εξαμήνου) ή να 
συνταξιοδοτηθούν (εντός του επόμενου έτους).

6. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ. εάν δεν έχουν 
παρέλθει δώδεκα (12) πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες 
ανεργίας, να συναινεί σε θέσεις εργασίας με αποδοχές 
τουλάχιστον ίσες με το 100% των αποδοχών της τελευ-
ταίας θέσης εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδο-
χές που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί 
να είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα 
όρια νια τον κλάδο και το επάγγελμα.

7. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ. εάν έχουν πα-
ρέλθει δώδεκα (12) πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανερ-
γίας, να συναινεί σε θέσεις εργασίας με αποδοχές του-
λάχιστον ίσες με το 90% των αποδοχών της τελευταίας
θέσης εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές 
που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να 
είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα νόμιμα 
όρια νια τον κλάδο και το επάγγελμα.

8. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ., εάν έχουν 
παρέλθει δεκαοκτώ (18) πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες 
ανεργίας, να συναινεί σε θέσεις εργασίας με αποδοχές 
τουλάχιστον ίσες με το 80% των αποδοχών της τελευταί-
ας θέσης εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές 
που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να 
είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα νόμιμα 
όρια νια τον κλάδο και το επάγγελμα.

9. Εφόσον πρόκειται για άνεργο που δεν είχε απασχο-
ληθεί ποτέ ως μισθωτός στο παρελθόν ή είχε απασχολη-
θεί ως μισθωτός μη πλήρους απασχόλησης, να συναινεί 

σε κατάλληλες θέσεις εργασίας των οποίων οι αποδοχές 
είναι τουλάχιστον ίσες με τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα 
όρια σύμφωνα με τον κλάδο και το επάγγελμα.

10. Να συμμετέχει στα προτεινόμενα από τον οργανι-
σμό προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, από-
κτησης εργασιακής εμπειρίας, απόκτησης δεξιοτήτων, 
προσόντων και ενίσχυσης της πιθανότητας ανάληψης 
μιας θέσης εργασίας που συμφωνούνται στο πλαίσιο του 
Α.Σ.Δ. και στα οποία ο άνεργος έχει δωρεάν πρόσβαση.

11. Εάν έχουν παρέλθει δεκαοκτώ (18) πλήρεις και συ-
νεχόμενοι μήνες από την κατάρτιση του Α.Σ.Δ. και δεν 
έχει ανεύρει εργασία, είτε μέσω ατομικών του ενεργειών, 
είτε μέσω σχετικής υπόδειξης από τον Ε.Σ. ή εάν έχει 
εμπλουτιστεί το βιογραφικό του, να προβαίνει σε συνερ-
γασία με τον Ε.Σ. σε επικαιροποίηση του Α.Σ.Δ., μετά την 
οποία ο Ε.Σ. μπορεί να του υποδείξει νέα κατάλληλη θέση 
εργασίας, στην οποία θα πρέπει να συναινεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 8, 9 και 10.

12. Να ενημερώνει τον Ε.Σ. ή τον αντικαταστάτη του ή 
τον προϊστάμενο τους, με κάθε πρόσφορο μέσο:

α) αν βρει εργασία έστω και προσωρινή ή συντρέχει 
άλλος λόγος διαγραφής του από το Μητρώο Ανέργων ή 
αναστολής ή διακοπής της τυχόν επιδότησης του, εντός 
οκτώ (8) ημερών και οπωσδήποτε πριν από την επομένη 
ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώ-
σεων ανεργίας ή τη λήξη του μήνα επιδότησης,

β) πριν από την αναχώρηση σε περίπτωση μετάβασης 
στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

13. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας του ή 
διαμονής του, να δηλώσει εντός είκοσι (20) ημερών και 
οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση του δελτίου 
ανεργίας ή την επόμενη αυτοπρόσωπη του εμφάνιση, 
τη νέα του διεύθυνση, είτε ηλεκτρονικά, είτε υποβάλ-
λοντας υπεύθυνη δήλωση του, επισυνάπτοντας ταυτό-
χρονα τα σχετικά δικαιολογητικά, στο κατάστημα του 
Οργανισμού, που είναι κατά τόπο αρμόδιο για τη νέα 
του διεύθυνση.

14. Εφόσον λαμβάνει τακτική επιδότηση ανεργίας, 
να εμφανίζεται αυτοπροσώπως σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο.

15. Για την τήρηση των υποχρεώσεών του, να συνερ-
γάζεται με τα ορισμένα από τον οργανισμό ελεγκτικά 
όργανα και να ανταποκρίνεται εντός δέκα (10) ημερών, 
είτε με την προσέλευση του στο τοπικό κατάστημα 
όταν προσκαλείται είτε με την προσκόμιση ή αποστολή 
εγγράφων και λοιπών στοιχείων, όταν του ζητείται, με 
παράταση της προθεσμίας στις δικαιολογημένες περι-
πτώσεις κωλύματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  

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