
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή εφάπαξ παροχής κατά προτεραιότητα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διορθώσεις σφάλματος στην ΔΙΑΔΥΙΠΥΔ/Φ15/21/
27681/12.09.2017 απόφαση των Υπουργών Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης- Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3446/
04-10-2017 (τ.Β΄2017).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 80000/60247/Δ.16.1012 (1)
  Καταβολή εφάπαξ παροχής κατά προτεραιότητα. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 35 του 

ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

2. 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).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α’ 98).

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

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

6. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β’ 204).

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 
(Β’ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την με αριθμ. 1498/Σ46/13-12-2017 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑΕΠ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-
ζουμε:

Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφά-
παξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ κατ΄ απόλυτη προτεραιότη-
τα: α) στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας, χρόνιας 
πάθησης ή άλλης βλάβης έχουν ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμά-
τευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους δικαιούχους που είναι γο-
νείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων που έχουν ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται 
με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που 
συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 
είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και 
ισχύουν κάθε φορά ή με βάση τις διατάξεις που αναφέ-
ρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ 
της παρ.1 των άρθρων 1 και 26 π.δ. 169/2007 (Α΄210) είτε 
με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές όπως 
ισχύουν κάθε φορά και δ) στους δικαιούχους που λαμ-
βάνουν επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 42 ν. 1140/1981.

Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις 
ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται 
από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ κατά προ-
τεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου 
ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής και β) θανάτου 
του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στη/στο σύζυγο και 
τα τέκνα αυτού.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7872 Τεύχος Β’ 610/22.02.2018

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(2)
  Στην ΔΙΑΔΥΙΠΥΔ/Φ15/21/27681/12.09.2017 απόφαση 

των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3446/04-10-2017 (τ.Β΄) γίνονται οι παρακάτω διορθώ-
σεις:

1) στη σελίδα 41046 στον 21ο στίχο εκ των άνω και στη 
σελίδα 41047 στον 22ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται,

το εσφαλμένο: 
«του ν.δ. 187/1979 (Α’ 261)» 

στο ορθό: 
«του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261)»,
2) στη σελίδα 41047 στον 3ο στίχο εκ των άνω διορ-

θώνεται,
το εσφαλμένο: 
«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΙΣΗ ΠΕΙ-

ΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ» 
στο ορθό: 
«ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ (ΕΩΣ 2 ΕΤΗ)». 

 (Από το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής)  
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