
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 123689/1526/Φ64.2/20-11-2018 
(ΦΕΚ 5395 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Χο-
ρήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης διάρκει-
ας πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παρ. 1 του 
άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 στην εταιρεία ’’ΜΠΙΟ-
ΜΕΚΑΝΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με δ.τ. ’’BIOMECANN Α.Ε.’’» εντός ενιαί-
ας έκτασης 10,72961 στρεμμάτων που βρίσκεται 
στο 6ο χλμ Λάρισας - Φαλάνης, Δ.Κ. Φαλάνης, Δ.Ε. 
Γιάννουλης, θέση «Πρόχωμα», Δήμου Λαρισαίων, 
Π.Ε. Λάρισας.

2 Αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων - 
Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκ-
κρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής 
εφάπαξ παροχής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στη Φ.42663/2017/0006533/
15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 46770/577/Φ/64.2 (1)
   Τροποποίηση της 123689/1526/Φ64.2/20-11-2018 

(ΦΕΚ 5395 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Χο-

ρήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης διάρκει-

ας πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παρ. 1 

του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 στην εταιρεία 

’’ΜΠΙΟΜΕΚΑΝΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡ-

ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με δ.τ. ’’BIOMECANN Α.Ε.’’» 

εντός ενιαίας έκτασης 10,72961 στρεμμάτων 

που βρίσκεται στο 6ο χλμ Λάρισας - Φαλάνης, 

Δ.Κ. Φαλάνης, Δ.Ε. Γιάννουλης, θέση «Πρόχωμα», 

Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 2Α, 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/2018 
«Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 
κάνναβης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α΄).

2. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Το ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-
ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 230 Α΄).

4. Το ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οι-
κονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5 Α΄) 
και ειδικότερα το μέρος Δ΄ του τμήματος Β αυτού.

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

6. Το ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61 Α΄) και ειδικό-
τερα το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε με την υπο-
παράγραφο Γ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85 Α΄).

7. Το ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 32 Α΄) και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 62.

8. Το ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ-
μίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεο-
δομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α΄) και 
ειδικότερα τις περ. 2α και 2β της παρ. 6 του άρθρου 11.

9. Το ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρω-
ση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 75 Α΄).

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

11. Το 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» (ΦΕΚ 114 Α΄).

12. Το 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΄).

13. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(ΦΕΚ 136 Α΄).

14. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138 Α΄).

15. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(ΦΕΚ 148 Α΄).

16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (ΦΕΚ 180 Α΄).

17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α΄).

18. Το π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

19. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

20. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄)

21. Την Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 3818 Β΄).

22. Την 2428/119952/2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(ΦΕΚ 3936 Β΄).

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

24. Την οικ. 483/35/Φ.15/2012/17-1-2912 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ 143 Α΄), την τροποποίηση και την ανανέωση των 
αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανα-
συγκρότηση» (ΦΕΚ 158 Β΄).

25. Την οικ. 64618/856/Φ15/15-6-2018 απόφαση 
«Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
οικ.483/35/Φ. 15/2012 (ΦΕΚ 158 Β΄) ’’Καθορισμός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄), την τροποποίηση και την 
ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά 
ή τεχνική ανασυγκρότηση’’» (ΦΕΚ 2278 Β΄).

26. Την οικ.51483/700/2018/Φ. 15/14-5-2018 απόφαση 
«Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επε-
ξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (ΦΕΚ 1692 Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
οικ. 103057/1342/Φ15/2-10-2018 (ΦΕΚ  4426  Β΄) και 
118694/1485/Φ15/7-11-2018 (ΦΕΚ 5129 Β΄) υπουργι-
κές αποφάσεις.

27. Την ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-07-2016 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα-
στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφω-
να με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α΄)» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΔΙΠΑ/
οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439 Β΄) υπουργική απόφαση, ως 
προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριο-
τήτων της 9ης Ομάδας, όπως τροποποιήθηκε με την 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (ΦΕΚ 4420 Β΄) και ισχύει.
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28. Την 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ  1048  Β΄) 
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχα-
νικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δρα-
στηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα».

29. Την 484/36/Φ.15/2012/17-1-2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδι-
κασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του 
ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄)» (ΦΕΚ 230 Β΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την 74181/987/Φ15/2018 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 
484/36/Φ. 15/2012 (ΦΕΚ 230 Β΄) ’’Καθορισμός, κλιμάκω-
ση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 
παρ. 8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄)’’» (ΦΕΚ 2804 Β΄).

30. Την 8004/21-2-2012 απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή υπηρεσι-
ών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή 
ανταλλάγματος» (ΦΕΚ 888 Β΄).

31. Την αριθμ. 18010-12-02-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΝΥ0465ΧΙ8-
ΨΚΩ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί της 
εφαρμογής των διατάξεων της 51483/Φ15/14-5-2018 
(ΦΕΚ 1692 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης».

32. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/5-11-2018 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
περί Προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε-
σμεύσεων (ΠΠΔ) για τη δραστηριότητα «Επεξεργασία και 
παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

33. Την 123689/1526/Φ64.2/20-11-2018 (ΦΕΚ 5395 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Χορήγηση ενιαίας 
έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για 
τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 
στην εταιρεία ’’ΜΠΙΟΜΕΚΑΝΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με δ.τ. ’’BIOMECANN Α.Ε.’’» εντός ενιαίας 
έκτασης 10,72961 στρεμμάτων που βρίσκεται στο 6ο χλμ 
Λάρισας - Φαλάνης, Δ.Κ. Φαλάνης, Δ.Ε. Γιάννουλης, θέση 
«Πρόχωμα», Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

34. Την από 11-12-2018 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 
του Ε.Ο.Φ. ως προς την διαδικασία χορήγησης άδειας 
δυνατότητας παραγωγής και ειδικής έγκρισης κυκλοφο-
ρίας για τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.

35. Το αριθμ. 138313-20/12/2018 έγγραφο της υπηρε-
σίας προς την εταιρεία «BIOMECANN Α.Ε.» περί συμπλη-
ρωματικών στοιχείων.

36. Το αριθμ. 12010/115/30-01-2019 εισερχόμενο έγ-
γραφο της εταιρείας «BIOMECANN Α.Ε.» με θέμα «Υπο-
βολή υπεύθυνης δήλωσης για την παραγωγή τελικών 
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης - αντίστοιχες φαρ-
μακοτεχνικές μορφές».

37. Τα αριθμ. 26559-04/03/2019 και 30776-14/03/2019 
έγγραφα της υπηρεσίας προς τον Ε.Ο.Φ. περί διαβί-
βασης αντιγράφων δικαιολογητικών της εταιρείας 
«BIOMECANN Α.Ε.» για γνωμοδότηση.

38. Την αριθμ. 29183/02-04-2019 γνωμοδότηση του 
Ε.Ο.Φ. (αριθμ. 39228/460/8-4-2019 ΓΓΒ εισερχόμενο έγ-
γραφο).

39. Το από 15-4-2019 εισηγητικό σημείωμα της υπη-
ρεσίας.

40. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 123689/1526/Φ64.2/20-11-2018 
(ΦΕΚ 5395 Β΄) (Α.Δ.Α.: ΨΘΨΠ465ΧΙ8-ΩΥΜ) κοινή υπουρ-
γική απόφαση ως προς το σημείο VIII ως κάτωθι:

VIII. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευ-

τικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. 
άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδι-
κής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Δ3(γ)52588/13-8-2018 (ΦΕΚ 2840 Β΄) υπουργικής 
απόφασης και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες από 
την ανωτέρω υπουργική απόφαση προϋποθέσεις και 
σύμφωνα με το (38) σχετικό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 123689/1526/Φ64.2/20-11-2018 
(ΦΕΚ 5395 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Υγείας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.ΕΤΕΑΕΠ/15953/554 (2)
Αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομά-

δων - Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση 

των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και 

απονομής εφάπαξ παροχής του Ενιαίου Ταμεί-

ου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-

χών (ΕΤΕΑΕΠ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/

2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4597/2019 «Για 
την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19612 Τεύχος B’ 1687/15.05.2019

συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ορ-
γανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄).

3. 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΄).

4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

8. Την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

9. Την 49480/Δ1/17035/3-10-2018 υπουργική απόφα-
ση «Σύσταση κλιμακίων - ομάδων, υποομάδων εργασίας 
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (ΦΕΚ 4488 Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
με την 3785/Δ1/1367/21-3-2019 απόφαση (ΦΕΚ 972 Β΄).

10. Την Φ.ΕΤΕΑΕΠ/46565/1471/22-11-2018 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των 
Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας για την εκ-
καθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και 
απονομής εφάπαξ παροχής του ΕΤΕΑΕΠ» (ΦΕΚ 5490 Β΄).

11. Την 82/101/23-1-2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι-
σης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

12. Την αριθμ. οικ. 15638/1379/8-4-2019 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και τις 71646/03-4-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΦΩΗ46587Η-
Μ5Ζ) και 311700/18-12-2018 (Α.Δ.Α.: 6Ν4Θ46587Η-ΜΜ6) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 
650.000,00 ευρώ για το έτος 2019, που βαρύνει τις πι-
στώσεις του ΚΑΕ  0264 «Αποζημίωση για συμμετοχή 
σε συμβούλια ή επιτροπές» του προϋπολογισμού του 
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

14. Το γεγονός ότι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης 
και εφάπαξ βοηθήματος συνδέονται άρρηκτα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του συστήματος κοινωνικής ασφά-
λισης της χώρας και αποτελούν επομένως θεσμούς απα-

ραίτητους για το κοινωνικό σύνολο και τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής. Ως εκ τούτου η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών απονομής αποτελεί έναν από 
τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους του Ταμείου.

15. Την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας, με την 
εξασφάλιση εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας και του χρόνου που καλύπτεται από υπερω-
ριακή απασχόληση.

16. Τη σημασία όλων των ανωτέρω για αποτελεσμα-
τικότερη Δημόσια Διοίκηση και καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη, αποφασίζουμε:

Για την αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομά-
δων - Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των 
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής 
εφάπαξ παροχής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφά-
λισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), που συγκροτήθη-
καν με την 49480/Δ1/17035/3-10-2018 (ΦΕΚ 4488 Β΄) 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την 3785/Δ1/1367/21-3-2019 (ΦΕΚ 972 Β΄) 
απόφαση, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Φ.ΕΤΕ-
ΑΕΠ/46565/1471/22-11-2018 (ΦΕΚ 5490 Β΄) απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-3-2019. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και  Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)  
   Στην Φ.42663/2017/0006533/15-03-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1269/
15-04-2019 (τεύχος Β΄), διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΤΟΣΛΟΥΚΟΥ»,
στο ορθό: «ΤΟΣΛΛΟΥΚΟΥ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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