
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων 
μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

2 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2017 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξέ-
νες Αεροπορικές Εταιρείες».

3 Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μο-
νάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδο-
σκοπικού ή μη χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρ-
θρο 14 της με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1136).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Φ.21250/58484/1853 (1)
Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντά-

ξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Ταμεί-

ου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-

χών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 6 του ν. 4387/2016 

«Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

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

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄).

5. Την αριθμ. οικ.27677/1541/17-6-2016 απόφαση 
«Ορισμός εργάσιμης μέρας καταβολής μηνιαίων συ-
ντάξεων του ΕΤΕΑ» (ΦΕΚ 1941/Β΄).

6. Την απόφαση της αριθμ. 92/7-11-2018 συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

7. Την ανάγκη καθορισμού της ημερομηνίας καταβο-
λής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημερομηνία καταβολής των συντά-
ξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.ΕΑ.Ε.Π.) 
την 27η Δεκεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. οίκ. 60757/3099 (2)
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2017 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξέ-

νες Αεροπορικές Εταιρείες».

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (Α΄ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
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ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την αριθμ. οίκ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύκλιο με θέμα: 
«Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 
παρ. 2 του ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-9ΚΩ).

7. Το αριθμ. ΕΞ-420568-2018/19.11.2018 έγγραφο του 
Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 19.11.2018.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι 
εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 28.3.2017 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής 
και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές 
Εταιρείες», με Πράξη Κατάθεσης 4/29.3.2017, για όλους 
τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφο-
ρά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.60502/1783 (3)
    Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μο-

νάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδο-

σκοπικού ή μη χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρ-

θρο 14 της με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 1136).

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (Α΄ 98).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν. 2345/1995 «Ορ-
γανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς 

κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).

γ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29), 
όπως ισχύουν.

δ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν.

ε) Του άρθρου 24 παρ. 5 εδ. ε΄ του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

στ) Του π.δ./τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύουν.

ζ) Του π.δ./τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

η) Του π.δ./τος 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2) Την με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. 
Π4Β/οικ. 3176/6-6-1996 (Β΄ 455) και Π4Β/οικ. 4690/ 
30-8-1996 (Β΄ 833) υπουργικών αποφάσεων "Προϋποθέ-
σεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικι-
ωμένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
και ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα", αντίστοιχα» 
(Β΄ 1136).

3) Την με αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015, Υ43/3-5-2017, 
Υ89/28-11-2017καιΥ24/2-5-2018 αποφάσεις του Πρωθυ-
πουργού (Β΄ 2441, Β΄ 1510, Β΄ 4195 και Β΄ 1546).

4) Την ανάγκη χορήγησης νέας προθεσμίας για την 
αδειοδότηση των ΜΦΗ, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
με αριθμ. Π1γ/81551/25-6-2007 (Β΄ 1136) υπουργικής 
απόφασης, δεδομένου ότι μέσω της δραστηριότητας 
των ΜΦΗ εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την μέριμνα και 
την κοινωνική προστασία ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων 
λόγω ηλικίας και αναπηρίας (ηλικιωμένοι κ.λπ.), την προ-
στασία των αποδεκτών των υπηρεσιών, την προστασία 
των εργαζομένων, και την αποφυγή δημιουργίας κοι-
νωνικού προβλήματος που θα επιφέρει η διακοπή λει-
τουργίας αυτών, τόσο στους περιθαλπόμενους όσο και 
στο απασχολούμενο προσωπικό, όπως και η ενδεχόμενη 
αδυναμία απορρόφησης των ηλικιωμένων από άλλες 
δομές, και ιδίως των απόρων και εκείνων που στερούνται 
οικογενειακού περιβάλλοντος.

5) Την με αριθμ. πρωτ. 58152/4975/8-11-2018 εισηγη-
τική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.
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6) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς οι εν λόγω 
διατάξεις ρυθμίζουν θέματα διοικητικής διαδικασίας, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους 
από τη δημοσίευση της παρούσας, για την αδειοδότηση 
των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδο-
σκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν κατέστη δυνατόν 
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αδειδότησης, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/81551/

25-6-2007 (Β΄ 1136) υπουργικής απόφασης και συνεχί-
ζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/
25-6-2007 υπουργική απόφαση (Β΄ 1136), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63534 Τεύχος Β’ 5358/29.11.2018

*02053582911180004*

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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