
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεμά-
των παροχών και εσόδων από το Ν.Α.Τ. των εντα-
χθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Κ.Ε.Α.Ν., Τ.Π.Α.Ε.Ν. 
και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.

2 Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης 
Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβα-
νίας και Γεωργίας - Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλι-
μακίων Ασύλου - Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτού-
ντων διεθνή προστασία.

3 Δημοσίευση της αριθ. 34/03-02-2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου περί 
ανάληψης αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010 από τον οικείο Δήμο.

4 Ανάκληση της αριθ. 2542/26/02/2010 άδειας λει-
τουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
με τον διακριτικό τίτλο «Νεφέλη».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Φ.80000/10124/3162 (1)
Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θε-

μάτων παροχών και εσόδων από το Ν.Α.Τ. των 

ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Κ.Ε.Α.Ν., 

Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 36 και των παρ. 2, 3, 5, 9 και 12 του άρ-

θρου 48 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουρ-
γείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης.............και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 41), όπως ισχύουν,

β) της περ. 2 της υποπαρ. Ε.2 του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),

γ) του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 51 και του 
άρθρου 74 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις (Α΄ 85),

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

2. Την αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πε-
τρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. Φ.80000/οικ. 61362/16406/28-12-2016 
κοινή υπουργική απόφαση περί διάρθρωσης των ορ-
γανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 
(Ν.Α.Τ.) (ΝΠΔΔ) (Β΄ 4412).

4. Την αριθ. 115/8/2-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. 30765/
3-3-2017 έγγραφο του Ταμείου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 
εξακολουθούν να εκτελούν και να διεκπεραιώνουν πά-
σης φύσεως εργασίες επί θεμάτων παροχών, εισφορών 
και εσόδων των ενταγμένων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Κ.Ε.Α.Ν. - 
Τ.Π.Α.Ε.Ν. - Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. και να εκδίδουν τις προβλεπόμε-
νες αποφάσεις για λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 Αριθ. οικ. 4199 (2)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης 

Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβα-

νίας και Γεωργίας - Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλι-

μακίων Ασύλου - Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτού-

ντων διεθνή προστασία. 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως 
ισχύουν.

2. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις».

3. Της παρ. 3 του άρθρου 1, καθώς και του στοιχείου 
(εε) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου "σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)" (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από 
το π.δ. 133/2013 (Α΄ 198) και το ν. 4375/16 (Α΄ 51) και 
ισχύει.

5. Της αριθ. πρωτ. οικ. 6794/23.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1411) 
απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου με 
θέμα «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου 
Θεσσαλονίκης και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας 
των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσα-
λονίκης, Ρόδου, Λέσβου, Ν. Έβρου και Β. Έβρου, καθώς 
και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, Αμυγδαλέζας και 
Πάτρας.

6. Της αριθ. 11294/1.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2225) απόφαση 
της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Ίδρυση Αυτο-
τελούς Κλιμακίου Ασύλου αρμόδιου για τη μετεγκατά-
σταση αιτούντων διεθνή προστασία».

7. Της αριθ. 8097/25.5.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1542) απόφαση  
της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύ-
ος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 2380/1.2.2017 
(ΦΕΚ Β΄ 393) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσί-
ας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή 
προστασία».

8. Της αριθ. πρωτ. οικ./18739/11.11.2016 (ΦΕΚ Β΄3786) 
απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου 
«Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου για την ταχεία 
εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας».

9. Της αριθ. πρωτ. οικ./22511/21.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4399) 
απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου 
«Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εξέτασης αιτή-
σεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν».

10. Το γεγονός ότι εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος ολοκλή-
ρωσης της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτα-
σης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας 
και Γεωργίας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο 
εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφε-
ρειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, και είναι αρ-
μόδιο για την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπι-
κή αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 
Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καθορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και υποβάλλονται από υπηκόους 
Αλβανίας και Γεωργίας.

2. Η αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου 
αρμόδιου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή προ-
στασία, το οποίο ιδρύθηκε με την αριθ. 11294/1.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 2225) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 
Ασύλου, επεκτείνεται και στην εξέταση και διεκπεραίωση 
των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται 
στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου 
Ασύλου Αττικής, όπως αυτή καθορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και υποβάλλονται από υπηκόους Ιράκ.

3. Τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου Πειραιά, Ταχείας Εξέ-
τασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας, Εξέτασης Αιτήσε-
ων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Πακιστάν, το οποία 
ιδρύθηκαν δυνάμει των αριθ. πρωτ. οικ.11643/29.7.2016 
(ΦΕΚ Β΄2415), οικ. 18739/11.11.2016 (ΦΕΚ Β΄3786) και 
οικ. 22511/21.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4399) αποφάσεων της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου αντίστοιχα έχουν 
τοπική αρμοδιότητα την τοπική αρμοδιότητα του Περι-
φερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή καθο-
ρίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου «Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζα», 
το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Πα-
ραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμό-
διο για την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών διοικητικών κρα-
τουμένων που κρατούνται σε χώρους ή καταστήματα 
κράτησης και φυλακές εντός των ορίων της περιφέρειας 
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

5. Αντικαθίσταται το στοιχείο β της παρ. 1 της αριθ. οικ. 
8097/25.5.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1542) απόφαση της Διευθύντρι-
ας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αι-
τούντων διεθνή προστασία», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθ. οικ. 2380/1.2.2017 (ΦΕΚ Β΄393) απόφαση της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος 
δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία» αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«β. Τα δελτία με τα οποία θα εφοδιάζονται οι αιτού-
ντες διεθνή προστασία, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 
διεθνούς προστασίας στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου 
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Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων 
Πακιστάν, καθώς και στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Εξέτασης 
Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και 
Γεωργίας θα έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών.».

6. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε γενική 
ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρό-
ντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν 
αντικείμενό του.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Η Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ι   

   Αριθ. 2776 (3)
Δημοσίευση της αριθ. 34/03-02-2017 απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου περί 

ανάληψης αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του

ν. 3852/2010 από τον οικείο Δήμο. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 95 (παρ. 1) και 94 (παρ. 1,
περ. 16) του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παρ. 2) και 56 του
ν. 4257/2014, (ΦΕΚ 93/τ.A΄/14-4-2014): «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
καθώς και τις όμοιες του άρθρου 77 του ν. 4445/2016
(ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016): «Εθνικός Μηχανισμός Συντο-
νισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτι-
κών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθ-
μίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές 
διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθ. 4/6-2-2015 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (Φ.Ε.Κ. 24/Α/2015).

7. Την αριθ. 34/03-02-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μαλεβιζίου περί ανάληψης αρμοδιοτήτων 
του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 από τον οικείο Δήμο, 
αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση της αριθ. 34/03-02-2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου περί ανάληψης 

αρμοδιοτήτων της παρ. 1 περ. 16 του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010, με αναδρομική ισχύ από 19-12-2013 από 
τον οικείο Δήμο, καθώς ο Δήμος διαθέτει το προσωπικό 
και την υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων. Από την έκδοση της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €),
η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.: 40.7421.0006 και 
40.7421.0009 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 του εν λόγω Δήμου και σχετικές πιστώσεις θα προ-
βλεφθούν στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικο-
νομικών ετών του ως άνω Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ.: 1516/07-03-2017 σε ορθή επανάληψη βεβαίωση 
της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του εν λόγω Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 13 Μαρτίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι   

 Αριθ. οικ. 1479/10-03-2017 (4)
Ανάκληση της αριθ. 2542/26/02/2010 άδειας λει-

τουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

με τον διακριτικό τίτλο «Νεφέλη».

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αριθ. 186 κεφάλαιο Ε΄, τομέας Ζ΄ 

Υγείας, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό 
με τα αριθ. 282 παρ. 1 και 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Β΄/
27-12-2010] «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».

3. Την αριθ. 109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/
29-12-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση τροποποί-
ησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περι-
φέρειας Αττικής».

4. Την αριθ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) από-
φαση Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των στους Αντιπεριφερειάρχες» όπως συμπληρώθηκε με 
την αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/Β/2017).

5. Την αριθ. οικ. 31678/18-02-2016 απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Αττικής περί ανάθεσης καθηκόντων Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

6. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια -
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 23 
του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013) και ισχύει.
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7. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/1995) 
και ειδικότερα του αριθ. 1 «Οργανωμένες υπηρεσίες πα-
ροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις υπουργικής απόφασης αριθ. Π1γ/οικ. 
81551/25.06.07 (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/06-07-2007) περί τροπο-
ποίησης και συμπλήρωσης των υπουργικών αποφάσεων 
αριθ. Π4β/οικ. 3176/96 και Π4Β/ΟΙΚ.4690/96 «προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει.

9. Τις αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων που 
επιβλήθηκαν, στην εταιρία «Α. Χατζήαναστασία και ΣΙΑ 
Ο.Ε.» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυ-
τές, και επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή, και συγκε-
κριμένα α) Η αριθ. οικ. 6552/15-04-2011 απόφαση Αντι-
περιφερειάρχη για επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ
β) Η αριθ. οικ. 10017/19-09-2011 απόφαση Αντιπεριφε-
ρειάρχη για επιβολή προστίμου ύψους 6.000 ευρώ γ) Η 
αριθ. οικ. 3241/07-11-2012 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, 
για επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ και δ) Η αριθ. 
οικ. 3601/25-11-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, για 
επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ.

10. Το από 30/09/2016 υπηρεσιακό σημείωμα του τμή-
ματος Κοινωνικής Υπηρεσίας μετά από έλεγχο που διε-
νεργήθηκε στο Μ.Φ.Η. "Νεφέλη" στις 29/09/2016, κατά 
τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η μονάδα δεν βρίσκεται σε 
λειτουργία.

11. Την αριθ. 4845/07-10-2016 κλήση σε ακρόαση της 
Υπεύθυνης της Μ.Φ.Η. Νεφέλης κατά την οποία η υπεύ-
θυνη της Μ.Φ.Η. δήλωσε ότι η μονάδα διέκοψε προσω-
ρινά την λειτουργία της (από 01/08/2016) προκειμένου 
να γίνουν εργασίες επισκευών και συντήρησης της μο-
νάδας, και ότι η μονάδα θα επαναλειτουργήσει στο τέλος 
Νοεμβρίου 2016.

12. Την αριθ. 4991/19-10-2016 απόφαση της Αντιπε-
ριφερειάρχη για αναστολή της αριθ. 2542/26-02-2010 
άδειας λειτουργίας της Μ.Φ.Η. με διακριτικό τίτλο "Νεφέ-
λη" έως τις 30/11/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες επισκευών και συντήρησης.

13. Την από 30/11/2016 αίτηση της υπεύθυνης της 
Μ.Φ.Η. για χορήγηση προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημε-
ρών για υποβολή νέου μισθωτηρίου και αρχιτεκτονικών 
σχεδίων της μονάδας και επαναλειτουργία της μονάδας 
χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

14. Την αριθ. 6145/22-12-2016 κλήση σε ακρόαση 
της Υπεύθυνης της Μ.Φ.Η. Νεφέλης κατά την οποία η 
υπεύθυνη της Μ.Φ.Η. δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις για 
την επανέναρξη λειτουργίας της μονάδας οφείλονται 
σε προβλήματα με την ιδιοκτήτρια της μονάδας για την 
μίσθωση του 4ου και 5ου ορόφου.

15. Το γεγονός ότι η υπηρεσία, στην από 09-01-2017
ακρόαση, ενημέρωσε την Κ.Α. Χατζηαναστασίου, 
(υπεύθυνη της Μ.Φ.Η.) ότι θα προχωρήσει σε ανάκλη-
ση της άδειας λειτουργίας εάν δεν κατατεθούν έως τις
20-01-2017 μισθωτήριο συμβόλαιο για το σύνολο της 
μονάδας, πλήρης φάκελος αρχιτεκτονικών σχεδίων και 
Υ.Δ. για την ολοκλήρωση των εργασιών, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθ. 2542/26-02-2010 (ΦΕΚ 514/Β/ 
26-04-2010) απόφαση χορήγησης αδείας λειτουργίας 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο 
"Νεφέλη" που λειτουργούσε επί της οδού Αποκαύκων 8,
Αθήνα, λόγω παύσης λειτουργίας της Μονάδας για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσης.

Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδικτυ-
ακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» και ισχύει από 
τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή 
προσφυγής στον Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με 
τις διατάξεις των αριθ. 227 και 238 του ν. 3852/2010 σε 
προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017

Η Αντιπεριφερειάρχης

ΕΡΜΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:  webmaster.et@et.gr *02008811603170004*
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