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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
2

Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ.οικ./15998/
5.10.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3417/Β’/24.10.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/51852/1841
(1)
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 8 της υποπ. ΙΑ6 της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου
του ν. 4093/2012, που προστέθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 34 του ν. 4111/2013, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 57 του ν. 4144/2013.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’).
3. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του
ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103) περί ρυθμίσεων συνταξιοδοτικών θεμάτων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015
(ΦΕΚ 29/Α’).

Αρ. Φύλλου 4026

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(ΦΕΚ 180/Α’).
7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).
8. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’).
9. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’).
10. Την υπ’ αριθμ. 9/2-11-2016 απόφαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
11. Την ανάγκη καθορισμού των ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
12. Την αρ. πρωτ. Φ.ΕΦΚΑ/54321/1972/2016 Εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ημερομηνίες καταβολής των μηνιαίων
συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης την
πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα για τους συνταξιούχους
που προέρχονται από τους εντασσόμενους Φορείς ΟΑΕΕ
και ΟΓΑ και την προτελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα για τους συνταξιούχους που προέρχονται
από τους λοιπούς εντασσόμενους Φορείς και το Δημόσιο.
Ειδικά για το μήνα Ιανουάριο 2017, οι συντάξεις θα
καταβληθούν στις 20 Δεκεμβρίου 2016 για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους εντασσόμενους
Φορείς ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και στις 22 Δεκεμβρίου 2016 για
τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους λοιπούς
εντασσόμενους Φορείς και το Δημόσιο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)
Στην υπ' αριθμ. 53908/ΥΠΕ/5/00562/Ε/ν. 3299/2004/
30-10-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3007/
06.11.2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 35887, στο εδάφιο 4,
στη στήλη Α, και στο στίχο 9 διορθώνεται :
το εσφαλμένο:
«53908/ΥΠΕ/5/00562/Ε/Ν. 3299/2004/30-10-2010»,
στο ορθό:
«53908/ΥΠΕ/5/00562/Ε/Ν. 3299/2004/30-10-2014».
Στην υπ' αριθμ. 71728/ΥΠΕ/5/00284/15-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3397/17-12-2014
(τεύχος Β’) στη σελίδα 39533, στο εδάφιο 5, στη στήλη
Α, και στο στίχο 3 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
στο ορθό: «απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
Στην υπ' αριθμ. 77742/ΥΠΕ/4/00834/ν. 3299/2044/
24-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3656/
31-12-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 42079, στο εδάφιο 4,
στη στήλη Α, και στο στίχο 9 διορθώνεται :
το εσφαλμένο:
«Με την υπ’ αριθμ. 77742/ΥΠΕ/5/00834/Ν. 3299/2004/",
στο ορθό:
«Με την υπ’αριθμ. 77742/ΥΠΕ/4/00834/Ν. 3299/2004/».
Επίσης, στη σελίδα 42079, στο εδάφιο 4, στη στήλη Α,
και στο στίχο 22 διορθώνεται :
το εσφαλμένο:
«ποσό των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ (557.154,00 €)»,
στο ορθό:
«ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ (567.341,00 €)».
Στην υπ' αριθμ. 44289/ΥΠΕ/5/00884/Ε/Ν. 3299/2004/
10-09-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2549/
24-09-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 31507, στο εδάφιο 1,
στη στήλη Β, και στο στίχο 2 διορθώνεται :
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το εσφαλμένο:
«ΥΠΕ/5/00884/Ε/Ν.3299/2004/21-8-2013»,
στο ορθό:
«ΥΠΕ/5/00884/Ε/Ν.3299/2004/29-8-2012».
Επίσης, στη σελίδα 31507, στο εδάφιο 1, στη στήλη Β,
και στο στίχο 15 διορθώνεται :
το εσφαλμένο:
«Ε/Ν. 3299/2004/21-8-2012»,
στο ορθό:
«Ε/Ν.3299/2004/29-8-2012».
Στην υπ' αριθμ. 74034/ΥΠΕ/4/00808/Ν. 3299/2004/
18-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3506/
29-12-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 40524, στο εδάφιο 3,
στη στήλη Α, και στο στίχο 1 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«28354/ΥΠΕ/4/00808/Ν. 3299/2004/27-6-2007»,
στο ορθό:
«8951/ΥΠΕ/4/00808/Ν. 3299/2004/23-02-2012».
Επίσης, στην υπ' αριθμ. 74034/ΥΠΕ/4/00808/
Ν. 3299/2004/18-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3506/29-12-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 40524,
στο εδάφιο 3, στη στήλη Β, και στο στίχο 3 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«28354/ΥΠΕ/4/00808/Ν. 3299/2004/27-6-2007»,
στο ορθό:
«8951/ΥΠΕ/4/00808/Ν. 3299/2004/23-02-2012».
Στην υπ' αριθμ. 76564/ΥΠΕ/4/00718/Ε/Ν. 3299/
2004/23-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3589/31-12-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 41276, στο εδάφιο 3, στη στήλη Β, και στο στίχο 11 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«2004/02-12-2011»,
στο ορθό:
«2004/23-12-2014».
Στην υπ' αριθμ. 86947/ΥΠΕ/5/02520/Ε/Ν. 3299/
2004/23-08-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2938/15-09-2016 (τεύχος Β’) στη σελίδα 31297, στο εδάφιο 3, στη στήλη Α, και στο στίχο 11 διορθώνεται :
το εσφαλμένο:
«4747456766/ΥΠΕ/5/02520/Ε/Ν. 3299/2004/22.12.2011»,
στο ορθό:
«56766/ΥΠΕ/5/02520/Ε/Ν. 3299/2004/22.12.2011».
Στην υπ' αριθμ. 63392/ΥΠΕ/5/00369/Ε/Ν. 3299/
2004/26-11-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3300/09-12-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 38356, στο εδάφιο 2, στη στήλη Β, και στο στίχο 27 διορθώνεται :
το εσφαλμένο:
«ύψους είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα
οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (23.788,36 €)»,
στο ορθό:
«ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (3.788,36 €)».

Τεύχος Β’ 4026/15.12.2016
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Στην υπ' αριθμ. 23749/ΥΠΕ/5/02019/Ε/ΕΝ_1/Ν. 3299/
2004/16-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1505/
06-06-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 20414, στο εδάφιο 2,
στη στήλη Α, και στο στίχο 7 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«23751/ΥΠΕ/5/02019/Ε/ΕΝ_1/Ν. 3299/2004/16-5-2014»,
στο ορθό:
«23749/ΥΠΕ/5/02019/Ε/ΕΝ_1/Ν. 3299/2004/16-5-2014».
Στην υπ' αριθμ. 71767/ΥΠΕ/5/00086/Ε/Ν.3299/2004/
15-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3414/
19-12-2014 (τεύχος Β’) στη σελίδα 39639, στο εδάφιο 4,
στη στήλη Β, και στο στίχο 14 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 27215/»,
στο ορθό:
«τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 27125/».
Στην υπ’ αριθμ. 108271/ΥΠΕ/5/00298/Ε/Ν. 3299/2004/
17-10-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3516/111-2016 (τεύχος Β’) στη σελίδα 35817, στο εδάφιο 3, στη
στήλη Α, και στο στίχο 8 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«απόφαση του Υπουργού Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών»,
στο ορθό:
«απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού».
(Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης)

39891
(3)

Στη αριθμ. πρωτ. οικ./15998/5.10.2016 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3417/
Β’/24.10.2016 στον τελευταίο στίχο του στοιχείου β, καθώς και στον τέταρτο στίχο του στοιχείου γ του άρθρου 1
της εν λόγω απόφασης συμπληρώνεται η λέξη «παστό»:
και ως εκ τούτου η ορθή διατύπωση έχει ως ακολούθως:
"β) για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα
του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή
ορίζεται με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6517/25.4.2016
απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου
(ΦΕΚ Β’/1415) και υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση
της παρούσας από αλλοδαπούς Αφγανικής ή Ιρανικής
εθνικότητας οι οποίοι έχουν ως γλώσσα επικοινωνίας τις
γλώσσες παστό, φαρσί ή νταρί.
γ) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των
αιτήσεων διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί
από αλλοδαπούς Αφγανικής ή Ιρανικής εθνικότητας,
οι οποίοι έχουν ως γλώσσα επικοινωνίας τις γλώσσες
παστό, φαρσί ή νταρί, και των οποίων η πλήρης καταγραφή έχει διενεργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.
1(α) ν. 4375/2016, από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου
Λέσβου και Σάμου ή από τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου
Χίου, Λέρου και Κω, μετά από σχετική παραπομπή των
αιτούντων στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Πειραιά.»
(Από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02040261512160004*

