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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/24926 (1)
Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και για τους υπαλλήλους που έχουν μετα−
κινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, 
για το μήνα Οκτώβριο 2012. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−

2011), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
45 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

β) Του άρθρου 55 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 

γ) Του Π.Δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανισμός 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ−
βέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. 

δ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερι−
κών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,... Νέας Γενιάς». 

ε) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012).

2. Την αριθμ.2/16306/0022/23.2.2012 (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/ 
24.2.12) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές 
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των 
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουρ−
γών και Γενικών Γραμματέων» όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ.2/24378/0022/22.3.2012 (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27.3.12) 
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπλη−
ρω τή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές μετακλητών, 
ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γρα−
φείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών 
Γραμματέων»

3. Την αριθμ. 2/13917/0022 (ΦΕΚ 414/Β/23.2.2012) κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

4. Την αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 κ.λ.π.»

5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου το προσωπικό, στο οποίο αφορά η 
αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/15.12.2006 (ΦΕΚ 1890/Β/29.12.2006) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθιερώνεται απα−
σχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις εργάσιμες 
ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα, Κυριακές 
και αργίες α) των οδηγών της Διεύθυνσης Κρατικών 
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Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) των υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και 
γ) των υπαλλήλων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας 
της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.

6. Την ανάγκη το προσωπικό που έχει μετακινηθεί ή 
διατεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του Γραφείου του Γενικού 
Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την 
κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων Γραφείων.

7. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό μόνιμο και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω εκτάκτων και 
επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα:

α) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολοκλη−
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμι−
κού του Υ.ΔΙ.Μ.&Η.Δ.

β) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 
33/27.12.2006 (ΦΕΚ 280/Α/28.12.2006), όπως ισχύει, το 
Υ.ΔΙ.Μ.&Η.Δ. καθίσταται αρμόδιο για την επεξεργασία 
των προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων των φορέων 
του δημόσιου τομέα που αφορούν διορισμούς, πλήρωση 
θέσεων, τις προσλήψεις ή συμβάσεις έργου καθώς και 
για την εισήγηση στην Τετραμελή Επιτροπή και την κα−
τάρτιση της τελικής απόφασης. Επιπλέον έχει αναλάβει 
τη δημιουργία και ενημέρωση βάσης δεδομένων για 
την παρακολούθηση των προσλήψεων του προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−
θεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη η οποία θα κα−
λυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 
0511 και ΚΑΕ 512 του Φ. 05−150 του έτους 2012 ύψους 
#16.067,00#€ και #13.484,00#€ αντίστοιχα, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση νια το μήνα 
Οκτώβριο 2012 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοι−
βή του προσωπικού, που αναφέρεται στις παρ. 5, 6 και 
7 του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας απόφασης.

Οι ώρες της, με την προαναφερόμενη αμοιβή, υπερω−
ριακής εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που θα 
εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως:

Α. Για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

• έως είκοσι (20) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο, 
για έως εξήντα (60) υπαλλήλους όλων των κλάδων, 
μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου.

• έως πενήντα δύο (52) ώρες (20 απογευματινές, 16 
νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες), για έως εβδομήντα πέντε 
(75) οδηγούς και τεχνίτες αυτοκινήτων, μόνιμους και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Β. Για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή δια−
τεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του 
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Γραμ−
ματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις:

• έως είκοσι (20) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο, 
για έως είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους.

Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμ−
φωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση 
των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋπόθεση 
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώ−
σεων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερο−
μηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως έως και 31 Οκτωβρίου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

   F
 

 Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747 (2)
 Τροποποίηση της υπ' αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−

2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ497/Β/2012) 
«Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χο−
ρηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του 
ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' 
αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6−6−2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ1814/Β/2012)

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4025/2011 «Ανα−

συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναρδιάθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ/Α/228).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141/Α/21−6−2012).

4. Την υπ' αριθ. Υ47/3−7−2012 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ2105/Β/12) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

5. Την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 Κοι−
νή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος 
παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με 
μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου»

6. Την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6−6−2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1814/Β/2012) «Τροποποίηση της 
αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄,497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα 
των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμ−
μετοχή του ασφαλισμένου».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋ−
πολογισμό ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλι−
στικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ'αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−
2−2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) 
«Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορη−
γούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφα−
λισμένου», όπως αυτή έχει ήδη τροποποιηθεί με την υπ' 
αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6−6−2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ1814/Β/2012) και την επαναδιατύπωσή της 
ως εξής:
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Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής 
περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), 
ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή 
καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα 
με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρ−
μάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση 
ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:

Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για 
τους πάσχοντες από:

1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες
2. Άποιο διαβήτη
3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλ−

βιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγ−
γενή καρδιοπάθεια

4. Μυασθένεια
5. Φυματίωση
6. Κληρονομικό αγγειοοίδημα
7. Συγγενή ιχθύαση
8. Νόσο του WILSON
9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II
10. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
11. Αγγειοπάθεια BURGER
12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot
Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:
1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα 

και όχι τα καταθλιπτικά)
4. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικρο−

δρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, 
ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανο−
κυτταρική αναιμία

5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία − θρομβοπενική πορ−
φύρα

6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)
9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)
10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)
12. Γλυκογονίαση − γλυκόγονίαση τύπου IB
13. Νόσο Gaucher
14. Έλλειψη ορνιθο−καρβαμυλο−τρανσφεράση
15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4
16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμο−

κάθαρση
17. Νόσο Niemann−Pick τύπου C
18. Υπερφαινυλαλανιναιμία
19. Σκλήρυνση κατά πλάκας
Επισημαίνεται ότι η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή 

αφορά αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φαρμακευ−
τικά σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία και αντι−
μετώπιση των αντίστοιχων ως ανωτέρω συγκεκριμένων 
παθήσεων.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα 
που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστα−
σής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών 
οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τε−
τραπληγικοί.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το 
σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα 
αντιρρετροϊκά φάρμακα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβά−
νει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης 
των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες 
εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγο−
ρία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής, 
θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ATC» του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμα−
κο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος 
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποι−
είται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότη−
τας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Γ.Γ.Κ.Α.) και στους Φ.Κ.Α., στους Φαρμακευτικούς Συλ−
λόγους και στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) 
φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποίησης 
του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων 
φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση 
Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και 
στους Φ.Κ.Α.

Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους 
δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη 
των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα.

Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορη−
γούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την 
αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμα−
κα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για 
φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των 
Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολι−
ασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 

F    
  Αριθμ. 879 (3)
Ανάκληση Αδείας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−

κιωμένων (ΜΦΗ) ιδιοκτησίας «Δ. ΚΑΤΣΙΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΙΝΙΚΑΣ».

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ 238/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 44403/20−10−2011 
(ΦΕΚ 2494/4−11−2011) απόφασης του Υπουργού Εσωτερι−
κών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Την υπ' αριθ. οικ 120400/29−11−2011 (ΦΕΚ 2973/τΒ/
23−12−2011) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί Μετα−
βίβασης Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών.

4. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 'Οργανωμένες Υπηρε−
σίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας 
και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 213/95 τ Α΄).
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5. Τις διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων α) Π4β/οικ3176/1996, 
ΦΕΚ 455/τΒ/14−6−1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λει−
τουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τΒ/11−9−1996 «Προϋπο−
θέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (ΜΦΗ−ΜΚ)», όπως τροποποιήθηκαν και συ−
μπληρώθηκαν με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π1γ/
οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τΒ/6−7−2007.

6. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π 1γ/οικ129673/2009, 
ΦΕΚ 2190/τΒ/2−10−2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση 
της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τΒ/6−7−2007.

7. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π1γ/οικ80794/2011, 
ΦΕΚ 1736/τΒ/3−8−2011.

8. Τις διατάξεις των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α/04) «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, 
τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και Ν. 3448/06 
(ΦΕΚ 57/Α/06) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες 
η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Τις διατάξεις της ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ 22/19222, σε εκτέ−
λεση του αρ. 6 του Ν.3844/2010, ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010.

11. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης, Αριθ. Πρωτ.Π1γ/ΓΠ 
οικ123831/9−11−2011, (ΦΕΚ 266/Β/2011)  «Περί διεκπεραίω−
σης και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης των ΜΦΗ σε 
εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010».

12. Την υπ' αριθ. 5585/21−8−2009 (ΦΕΚ Β΄1877) Απόφαση 
Αναθεώρησης της υπ' αριθ. 6803/23−9−1991 Απόφασης 
χορήγησης Άδειας Λειτουργίας στη Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», ιδιο−
κτησίας 'Δ. ΚΑΤΣΙΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ', στο κτίριο της οδού 
Στεφ. Δέλτα 7β περιοχή Κηφισιάς.

13. Την υπ' αριθμ. 879/19−1−2012 αίτηση της ΚΑΤΣΙ−
ΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ως εκπροσώπου της εταιρείας 'Δ. 
ΚΑΤΣΙΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ' με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη 
Δήλωση περί διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, 
αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την 5585/21−8−2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών και διακόπτουμε τη λειτουργίας της επι−
χείρησης (ΜΦΗ) με τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», 
ιδιοκτησίας 'Δ. ΚΑΤΣΙΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ'.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αγία Παρασκευή, 3 Απριλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
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