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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

    Επιβολή προστίμου στον Νικηφοράκη Θεόδωρο του 
Νικηφόρου. 

   Με την 04/12/08−08−2014 καταλογιστική πράξη του 
προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκί−
δας επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 142 παρ.1 του Ν.2960/2001 
περί «Ε.Τ.Κ.», στον Νικηφοράκη Θεόδωρο του Νικηφόρου, 
με Α.Φ.Μ. 047098120 της Δ.Ο.Υ. Θάσου, κάτοχο του με 
αριθμό Π−896630 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με 
τελευταίες γνωστές διευθύνσεις Λιμενάρια Θάσου και 
Δελφών 01 Σέρρες, πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
για την ατομική του ευθύνη σε απλή τελωνειακή παρά−
βαση των άρθρων 129 παρ. 3 και 136 παρ. 2 και 137 παρ. 
Α1α και Α4β και γ του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3453/2006 και κηρύσσει 
αυτόν αλληλεγγύως υπόχρεο, για την καταβολή των 
επιβληθέντων στους άλλους συγκαταλογιζόμενούς του 
προστίμων, ύψους χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) 
ευρώ, ήτοι καθίσταται υπόχρεος καταβολής του συνό−

λου των προστίμων που επιβλήθηκαν με την παρούσα 
πράξη, ολικού ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, 
(άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001).

Το επιβληθέν πρόστιμο κατά την εξόφλησή του επι−
βαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 2% και Ο.Γ.Α. επί τελών 
χαρτοσήμου 20% (ήτοι συνολικά 2,4%).

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ

 F
     Αριθμ. 737/11 (2)
Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 «Τροποποίηση 

και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 
Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως ισχύει .

  H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
α. το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι−

κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 82/Α΄/10−04−2012), ιδίως το άρθρο 12, 
στοιχεία κα και μγ και άρθρα 22 και 26 αυτού, όπως 
ισχύει τροποποιηθείς με το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση 
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατη−
γικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», 
ιδίως το άρθρο 58, παρ. 3 αυτού, (ΦΕΚ 90/Α΄/18−4−2013), 

β. το Νόμο 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
236/Α΄/20−10−1998) και ιδίως το άρθρο 5 αυτού, 

γ. την υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Α΄/2007), όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 26073/937/26−5−2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 
Οικ. 26634/924/3−5−2007 Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότη−
σης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
805/Β΄/9−6−2010) και με την υπ’ αριθμ. Οικ. 20509/541 
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 
Οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης 
των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ως ισχύει» 
(ΦΕΚ 1284/Β΄/16−6−2011),
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δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013 «Τροπο−
ποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης 
και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνι−
κού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/Β΄/31−1−2013), ως 
ισχύει τροποποιηθείσα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 
685/016/12−3−2013 (ΦΕΚ 734/Β΄/29−3−2013), 698/24/25−7−
2013 (ΦΕΚ 2233/Β΄/10−9−2013) και 714/010/10−4−2014 (ΦΕΚ 
1301/Β΄/22−5−2014),

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11−7−2013 «Τροπο−
ποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονι−
σμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» 
(ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει,

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14−2−2006 «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 
314/Β΄/16.03.2006),

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 723/012/26−6−2014 «Δι−
εξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την 
τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 677/03/2013 
“Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Δια−
χείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του 
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης”, όπως ισχύει τροπο−
ποιηθείσα», 

η. τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δι−
αβούλευσης που διενεργήθηκε κατά το διάστημα 
1/07/2014 έως 5/09/2014:

Αρ. πρωτ. Συμμετέχων
5502/Φ.960/5−9−2014 Cosmote

34608/8−9−2014 Forthnet
34556/8−9−2014 HOL
28841/17−7−2014 Modulus
34467/5−9−2014 ΟΝ
34400/5−9−2014 OTE
34402/5−9−2014 Vodafone

5501/Φ.960/5−9−2014 Wind
θ. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 

677/03/2013 

Τροποποιεί την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 677/03/2013 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Δια−
χείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του 
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/Β΄/31−1−2013), 
όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 2, του άρθρου 9 τροποποιείται ως 
εξής:

 «2. Τα τέλη καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό 
που τηρεί η ΕΕΤΤ. 

Τα τέλη εκχώρησης και χρήσης πρώτου έτους κατα−
βάλλονται μετά την υποβολή της αίτησης για εκχώρηση 
των αντίστοιχων αριθμοδοτικών πόρων και έως την 
προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση, εκτός 
εάν άλλως ορίσει η ΕΕΤΤ με αιτιολογημένη απόφασή 
της. 

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί επιστρέφο−
νται στον αιτούντα τα καταβληθέντα ετήσια τέλη χρή−
σης και τα τέλη εκχώρησης.

Εάν η ημερομηνία εκχώρησης είναι προγενέστερη της 
1ης Ιουλίου εκάστου έτους τα τέλη χρήσης για το πρώτο 

ημερολογιακό έτος καταβάλλονται εξ ολοκλήρου. Εάν η 
ημερομηνία εκχώρησης είναι μεταγενέστερη της 30ής 
Ιουνίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ημερολογιακό 
έτος ανέρχονται στο 50% των ετησίων τελών χρήσης. 

Τα ετήσια τέλη χρήσης για κάθε επόμενο ημερολο−
γιακό έτος καταβάλλονται μέχρι τις 31 Μαρτίου του 
έτους αυτού. 

Για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου καταργεί−
ται ή ανακαλείται η απόφαση της ΕΕΤΤ για εκχώρηση, 
καταβάλλεται το σύνολο του ποσού των προβλεπόμε−
νων ετήσιων τελών χρήσης, εκτός εάν η ΕΕΤΤ ορίσει 
άλλως με αιτιολογημένη απόφασή της, με την επιφύ−
λαξη του επόμενου εδαφίου. Εάν υποβληθεί αίτημα κα−
τάργησης αριθμοδοτικών πόρων μέχρι την προθεσμία 
καταβολής των ετησίων τελών χρήσης, για αυτούς τους 
αριθμοδοτικούς πόρους δεν καταβάλλονται ετήσια τέλη 
χρήσης, με την εξαίρεση αριθμών που έχουν εκχωρηθεί 
εντός του ίδιου έτους».

2. Η παράγραφος 3, του άρθρου 9 τροποποιείται ως 
εξής:

«3. α. Τα οφειλόμενα τέλη εκχώρησης και ετήσια 
τέλη χρήσης, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα 
και απαιτητά δυνάμει του προϊσχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου περί Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμο−
δοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, 
επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως 
αυτός καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως. H προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του 
οφειλομένου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης και 
μέχρι την εξόφληση. 

β. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου/
υπόχρεου, είναι δυνατή η καταβολή των ετήσιων τελών 
χρήσης αριθμών στο πλαίσιο συμφωνίας διακανονισμού 
με την ΕΕΤΤ. Για την επίτευξη του διακανονισμού, ο 
ενδιαφερόμενος /υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το 
30% των ετήσιων τελών χρήσης αριθμών με την αί−
τηση διακανονισμού και τα το υπόλοιπο οφειλόμενο 
ποσό δύναται να καταβληθεί από τον υπόχρεο σε έως 
έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε εξαιρετικές περι−
πτώσεις, η ΕΕΤΤ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 
της και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της 
συγκεκριμένης περίπτωσης, κατόπιν σχετικού αιτήμα−
τος του ενδιαφερομένου, να αποφασίσει διαφορετικά. 
Η καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης με διακανονι−
σμό, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 
έτους στο οποίο αυτά αφορούν, δεν επιβαρύνεται με 
τόκους υπερημερίας. Μετά τη λήξη του έτους στο οποίο 
αφορούν τα ετήσια τέλη χρήσης αριθμών, η καταβολή 
τους με διακανονισμό επιβαρύνει τον υπόχρεο με τον 
νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται με 
Πράξη του Διοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος και 
δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Σε 
περίπτωση που τα ετήσια τέλη χρήσης καταβάλλονται 
στο πλαίσιο διακανονισμού, εάν δεν τηρηθούν οι προ−
θεσμίες που προβλέπει ο διακανονισμός, παύει η ισχύς 
των εκχωρημένων αριθμοδοτικών πόρων. 

γ. Σε περίπτωση καταβολής του συνόλου των ετήσιων 
τελών εντός της ορισθείσας προθεσμίας εφαρμόζεται 
έκπτωση 5% επί του συνόλου του ποσού των ετήσιων 
τελών του τρέχοντος έτους. 

δ. Σε περίπτωση μη καταβολής των ετήσιων τελών 
χρήσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δεν 
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ανανεώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασης της ΕΕΤΤ, η διάρκεια ισχύος της εκχώρησης των αριθμοδοτι−
κών πόρων του υπόχρεου, ο υπόχρεος χάνει κάθε δικαίωμα επί των αριθμοδοτικών πόρων, οι οποίοι είναι πλέον 
διαθέσιμοι προς εκχώρηση σε τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.»

3. Στον πίνακα της παραγράφου 4, του άρθρου 9 προστίθενται επιπλέον σειρές ως εξής:

Κατηγορίες αριθμών Εφάπαξ τέλη εκχώρησης 
ανά αριθμό (σε ευρώ)

Τέλη χρήσης ανά αριθμό (σε ευρώ) 
για κάθε ημερολογιακό έτος

Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μη−
νυμάτων/
Πολυμεσικών Μηνυμάτων της σειράς 196

300 1.000

Σύντομοι κωδικοί της σειράς 198 για την οι−
κονομική ενίσχυση Φορέων Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέ−
χουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

300 250

4. Η παράγραφος 17 του Τμήματος Α του άρθρου 10 
τροποποιείται, ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο χρήστης στον οποίο έχει εκχω−
ρηθεί δευτερογενώς ομάδα των 10.000 αριθμών ή των 
1.000 αριθμών για τους μη γεωγραφικούς αριθμούς οι 
οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (iv) της παραγράφου 
5 του άρθρου 3, επιθυμεί τη μεταφορά της ομάδας 
αυτής σε άλλον πάροχο (νέος πάροχος), η πρωτογε−
νής εκχώρηση καταργείται, κατόπιν αιτήσεως του νέου 
παρόχου, και γίνεται εκ νέου εκχώρησή της στο νέο ως 
άνω πάροχο. Στην αίτηση του νέου παρόχου, η οποία 
υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ με κοινοποίηση στον πάροχο 
στον οποίο είναι πρωτογενώς εκχωρημένη η εν λόγω 
ομάδα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται και σχετική υπεύ−
θυνη δήλωση του χρήστη με την οποία εκφράζει τη 
σύμφωνη γνώμη του. Τα ως άνω εφαρμόζονται και για 
ομάδες των δέκα αριθμών για κλήσεις μέσω κάρτας 
ή/και για μεμονωμένους αριθμούς για κλήσεις μέσω 
κάρτας».

5. Η παράγραφος 18, εδάφιο (i), του Τμήματος Α, του 
άρθρου 10 τροποποιείται, ως εξής:

 «i. Ύστερα από σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο 
μερών, δηλαδή του χρήστη−εκδοχέα δευτερογενούς εκ−
χώρησης προς το πρόσωπο που θα καταστεί στη συ−
νέχεια ο νέος εκδοχέας των αριθμών. Ο πάροχος στον 
οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί ο εν λόγω αριθμός 
θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να διασφαλίσει την 
ανωτέρω έγγραφη συμφωνία και στη συνέχεια είτε να 
προβεί σε νέα δευτερογενή εκχώρηση στο νέο χρήστη 
είτε να προχωρήσει ο ίδιος σε χρήση του αριθμού, στην 
περίπτωση που η έγγραφη συμφωνία αφορά στη μετα−
φορά του δικαιώματος χρήσης στον ίδιο. Σε περίπτωση 
που έχει γίνει φορητότητα του αριθμού, η υποχρέωση 
διασφάλισης της έγγραφης συμφωνίας αυτή βαρύνει 
τον πάροχο στον οποίο έχει μεταφερθεί με φορητό−
τητα ο εν λόγω αριθμός. Σε περίπτωση μεταφοράς του 
δικαιώματος χρήσης αριθμού στον πάροχο, αυτός δεν 
μπορεί να μεταφέρει το δικαίωμα χρήσης του ίδιου 
αριθμού σε νέο χρήστη για διάστημα έξι μηνών από 
την αντίστοιχη έγγραφη συμφωνία».

6. Η παράγραφος 8.α. (Ι) του Τμήματος Β του άρθρου 
10 του κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«8. Προθέματα Δρομολόγησης
α. (Ι) Από τις 2 Νοεμβρίου 2014 και στο εξής, τα προ−

θέματα δρομολόγησης των κλήσεων προς αριθμούς 
που έχουν μεταφερθεί περιλαμβάνουν την ταυτότητα 
του δικτύου του παρόχου−δέκτη και μπορεί να είναι:

(i) Μήκους πέντε (5) ψηφίων με τη μορφή 563wt, w=0−9 
και t=0−9. 

(ii) Μήκους τεσσάρων (4) ψηφίων με τη μορφή 564w, 
w=0−9. 

(iii) μήκους τριών (3) ψηφίων με τη μορφή 5zx, όπου τα 
δεκαδικά ψηφία zx χαρακτηρίζουν τον πάροχο−δέκτη 
του αριθμού, z= 6,7,8,9 και x=0−9 (εκτός των 563 και 564) 
καθώς επίσης και z=5 με x=0−5. Ειδικότερα, το πρόθεμα 
580 δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πάροχο και μπορεί 
να χρησιμοποιείται για τις εσωτερικές ανάγκες δρομο−
λόγησης κάθε δικτύου. 

Η εκχώρηση προθεμάτων δρομολόγησης γίνεται στην 
τριψήφια μορφή τους. Η ΕΕΤΤ δύναται να αποφασίσει 
και την εκχώρηση τετραψήφιων ή πενταψήφιων προ−
θεμάτων δρομολόγησης για την αποδοτικότερη χρήση 
των αριθμοδοτικών πόρων και εφόσον διαπιστωθεί έλ−
λειψη στους εν λόγω κωδικούς. 

Τα τέλη εκχώρησης των τετραψήφιων και πενταψή−
φιων προθεμάτων είναι ίσα με τα τέλη εκχώρησης των 
τριψήφιων προθεμάτων. Τα τέλη χρήσης των τετρα−
ψήφιων και πενταψήφιων προθεμάτων είναι ίσα με το 
60% και το 40%, αντίστοιχα, των τελών χρήσης των 
τριψήφιων προθεμάτων».

7. Η παράγραφος 5, του Τμήματος Ε, του άρθρου 10 
τροποποιείται, ως εξής:

 «5. α. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 14ΥΧΧ, όπου Υ=0 
και 2−4, Χ=0−9, χρησιμοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι 
κωδικοί δικτύου για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής 
πληροφόρησης, με την επιφύλαξη ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες δεν αφορούν υπηρεσίες που απευθύνονται 
μόνο σε ενήλικες.

β. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 14ΥΧΧ, όπου Υ=5−9, 
Χ=0−9, χρησιμοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί 
για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, 
με την επιφύλαξη ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 
αφορούν υπηρεσίες που απευθύνονται μόνο σε ενήλικες

γ. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 141 ΧΧ, όπου
Χ=0−9, χρησιμοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί 
για υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης που αφο−
ρούν σε τυχερά παίγνια.

δ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες μέσω εκχωρηθέ−
ντος σύντομου κωδικού 14ΧΧΧ, δύναται να παρέχει, εν 
μέρει, τις υπηρεσίες για τις οποίες του εκχωρήθηκε ο 
εν λόγω σύντομος κωδικός χρησιμοποιώντας και υπη−
ρεσίες σύντομων μηνυμάτων/πολυμεσικών μηνυμάτων 
(SMS/MMS) από και προς τον εν λόγω σύντομο κωδικό 
14ΧΧΧ που του έχει εκχωρηθεί.

ε. Η παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης 
με χρήση των σύντομων κωδικών των σειρών 14ΧΧΧ, 
όπου Χ=0−9, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους 
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της Γενικής Άδειας των παρόχων καθώς και τα οριζό−
μενα από την κείμενη νομοθεσία.

στ. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση εξερχόμενων 
κλήσεων από σύντομους κωδικούς των σειρών 14ΧΧΧ.

ζ. Η ικανοποίηση αιτήματος διασύνδεσης παρόχου με 
σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, η οποία παρέχεται 
μέσω σύντομου κωδικού δικτύου των σειρών 14ΥΧΧ, 
όπου Υ=0 και 2−4, Χ=0−9, στους συνδρομητές του δικτύ−
ου ενός άλλου παρόχου δεν αποτελεί υποχρέωση του 
τελευταίου.

η. Οι σύντομοι κωδικοί της σειράς 14 εκχωρούνται 
δευτερογενώς από τους παρόχους μόνο σε παρόχους 
που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης».

8. Η παράγραφος 7, του Τμήματος Ε, του άρθρου 10 
τροποποιείται, ως εξής:

 «Οι αριθμοί των σειρών 181−183 εκχωρούνται ως 5ψήφι−
οι σύντομοι κωδικοί σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών προκειμένου να εκχωρηθούν δευτερογενώς σε 
επιχειρήσεις−συνδρομητές τους ή να χρησιμοποιηθούν 
από τους ίδιους».

9. Η παράγραφος 9, του Τμήματος Ε, του άρθρου 10 
τροποποιείται, ως εξής:

 «9. α. Οι αριθμοί των σειρών 190−195 και 54 εκχω−
ρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή 
υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης σύντομων μη−
νυμάτων/ πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS), με την 
επιφύλαξη ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αφορούν 
σε τυχερά παίγνια. 

β. Οι αριθμοί της σειράς 196 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι 
σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσι−
κής πληροφόρησης σύντομων μηνυμάτων/ πολυμεσικών 
μηνυμάτων (SMS/MMS) που αφορούν σε τυχερά παίγνια.

γ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες σύντομων μη−
νυμάτων/πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS) μέσω 
εκχωρηθέντος σύντομου κωδικού των σειρών 190−196 
και 54, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχει 
μέσω του εν λόγω σύντομου κωδικού εν μέρει και μέσω 
φωνής από τον εν λόγω σύντομο κωδικό των σειρών 
190−196 και 54 που του έχει εκχωρηθεί. 

δ. Οι σύντομοι κωδικοί της σειράς 198 εκχωρούνται 
ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την οικονομική ενίσχυ−
ση φορέων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό 
Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φρο−
ντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως 
ισχύει. Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται μέσω φωνής 
ή/ και σύντομων μηνυμάτων/ πολυμεσικών μηνυμάτων 
(SMS/MMS). Για τη δευτερογενή εκχώρηση στους ως 
άνω φορείς, δεν απαιτείται αυτοί να λειτουργούν υπό 
καθεστώς Γενικής Άδειας. Οι ως άνω φορείς ενημερώ−
νουν επαρκώς τους χρήστες για το ύψος της χρέωσης 
της κλήσης ή/ και της αποστολής μηνύματος στους 
σύντομους κωδικούς της σειράς 198. 

ε. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 190−196 και 54 
εκχωρούνται δευτερογενώς από τους παρόχους μόνο 
σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής 
Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πλη−
ροφόρησης».

10. Η παράγραφος 16, του Τμήματος Ε, του άρθρου 10, 
τροποποιείται ως εξής:

 «16. Εάν οι εκδοχείς, κατόπιν πράξεως δευτερογενούς 
εκχώρησης, σύντομων κωδικών των σειρών 10 και 11 

(πλην 118), 14, 15, 188, 190−196, 198 και 54 επιθυμούν οι 
υπηρεσίες τους να παρέχονται και από πάροχο άλλου 
δικτύου χωρίς διασύνδεση, τότε δύνανται να αιτηθούν 
από τον πάροχο του άλλου δικτύου να παρέχει την 
ίδια υπηρεσία μέσω του ίδιου σύντομου κωδικού. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται Απόφαση πρωτογενούς 
εκχώρησης του εν λόγω σύντομου κωδικού από την 
ΕΕΤΤ. Ο εκδοχέας του σύντομου κωδικού ενημερώνει 
την ΕΕΤΤ για την ενεργοποίηση του και σε άλλα δίκτυα, 
ως άνω αναφέρεται, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την 
ενεργοποίηση». 

11. Η παράγραφος 17, του Τμήματος Ε, του άρθρου 10, 
τροποποιείται ως εξής:

«17. Ο εκδοχέας σύντομου κωδικού κατόπιν δευτερογε−
νούς εκχώρησης, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά 
του σύντομου κωδικού σε άλλον πάροχο. Στις περι−
πτώσεις αυτές, η ΕΕΤΤ προς επίτευξη της αδιάκοπης 
παροχής της υπηρεσίας δύναται να επιτρέψει την πα−
ράλληλη λειτουργία του κωδικού σε δύο παρόχους για 
διάστημα ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση που η μεταφορά 
της πρωτογενούς εκχώρησης γίνεται σύμφωνα με την 
ως άνω διαδικασία δεν καταβάλλονται τέλη χρήσης 
από το νέο πάροχο για το έτος κατά το οποίο γίνεται 
η εκχώρηση, εφόσον τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί από 
τον εκδοχέα κατόπιν πρωτογενούς εκχώρησης από τον 
οποίο μεταφέρεται ο σύντομος κωδικός».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
(παράγραφος 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης) 
τίθεται σε ισχύ από 1/1/2015. 

2. Οι υπηρεσίες τυχερών παιγνίων που τυχόν παρέχο−
νται μέσω σύντομων κωδικών των σειρών 19 και 54 θα 
πρέπει να μεταφερθούν στη σειρά 196 το αργότερο έως 
την 31η Μαΐου 2015. Σε περίπτωση που κάποιος εκδοχέας 
επιθυμεί να καταργήσει σύντομο κωδικό των σειρών 
19 και 54 προκειμένου στη συνέχεια να του εκχωρηθεί 
σύντομος κωδικός της σειράς 196, μπορεί να υποβάλει 
σχετικό αίτημα στην ΕΕΤΤ έως την ως άνω ημερομηνία. 
Για την αλλαγή των αριθμών αυτών εφαρμόζονται οι δι−
ατάξεις του άρθρου 11 της Απόφασης ΑΠ 677/03/8−1−2013, 
όπως ισχύει. Η διαδικασία κατάργησης και εκχώρησης 
των νέων σύντομων κωδικών θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Απόφασης ΑΠ 677/03/8−1−2013, όπως ισχύ−
ει. Για τη διαδικασία αυτή δεν θα καταβληθούν τέλη 
εκχώρησης. Επιπλέον, δεν καταβάλλονται τέλη χρήσης 
για το έτος κατά το οποίο γίνεται η εκχώρηση, εφόσον 
τα τέλη χρήσης για το ίδιο έτος έχουν καταβληθεί ήδη 
για τον σύντομο κωδικό ο οποίος καταργείται. 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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       Αριθμ. 57639/40675 (3)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του Επαίνου στην υπάλ−
ληλο του Δήμου Νέας Σμύρνης Τσώνη Μαρία−Άμπυ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.1 και 69 παρ. 1 

και 3 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.06.2007).

3. Τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010).

4. Το υπ’ αριθ. 8/15−09−2014 πρακτικό (θέμα 16°) του Α΄ 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοτίου Τομέα Αττικής, απο−
φασίζουμε:

Την απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 
υπάλληλο του Δήμου Νέας Σμύρνης ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΜΠΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού για πράξεις εξαιρετικές 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της οι οποίες δεν 
επιβάλλονταν από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

 F
     Αριθμ. 62381/43382 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας μέρους του 

προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασί−
ας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 237/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Ιωνίας περί έγκριση εξαίρεσης από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, στην απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και τις Αργίες και στη νυχτερινή απα−
σχόληση μέρους του προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνι−
κής Προστασίας για την υλοποίηση του προγράμματος 
εκδρομών των ηλικιωμένων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη απασχόληση, την εξαίρεση 
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας καθώς 
και την απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες, 
οκτώ εργαζομένων του Τμήματος Άσκησης Πολιτικών 
Γ Ηλικίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
προγράμματος τετραήμερων εκδρομών για τους μήνες 
Σεπτέμβριο−Οκτώβριο έτους 2014.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.120,00 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 15.6012.0002 και 15.6051.0002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

F
      Αριθμ. 6891 (5)
Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΟΣ, 
ΜΟΝΑΔΑ ALZHEIMER». 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 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 Π.Δ. 145/27−12−2010 (ΦΕΚ 238/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 44403/
20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/4−11−2011) «Έγκριση Τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέ−
ρειας Αττικής», διορθώθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2822/Β΄/
14−12−2011.

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 177070/10−09−2014 (ΦΕΚ 2542/
Β΄/24−09−2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ανά−
θεση − Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφε−
ρειάρχες».

4. Τις διατάξεις του Ν.2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρε−
σίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις των υπ. αποφάσεων α) Π4β/οικ3176/1996, 
ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14−6−1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λει−
τουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τ.Β΄/11−9−1996 «Προϋπο−
θέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (ΜΦΗ−ΜΚ)» του Υπουργείου Υγείας − Πρό−
νοιας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 
1136/τ.Β΄/6−7−2007.

6. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ129673/2009, 
ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2−10−2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση 
της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.

7. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ80794/2011, 
ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3−8−2011 τροποποίηση των σχετ. (5) και (6).

8. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Δ27/οικ7603/329/
15−03−2013, ΦΕΚ 745/Β΄/01−04−2013 «Τροποποίηση της 
Π1β/οικ81551/25−06−2007...».

9. Τις διατάξεις των Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/04) 
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυ−
βέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και 
Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/06) «Για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα 
με τις οποίες η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγ−
γελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.

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

11. Τις διατάξεις της ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ 22/19222 Υπ. Εσω−
τερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν.3844/2010, ΦΕΚ 
63/Α΄/3−5−2010.

12. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης ΑΔΑ: 457ΡΘ−2ΡΛ, 
Αριθ. Πρωτ. Π1γ/ΓΠ οικ123831/9−11−2011, ΦΕΚ 266/Β΄/2011 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας χο−
ρήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης 
των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010».

13. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ27/
οικ.29273/1339/30−9−2013 (ΦΕΚ 2562/Β΄/11−10−2013), Υπουρ−
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
περί παράτασης του χρόνου χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και άδειας λειτουργίας στις ΜΦΗ που αδειοδοτούνται 
βάσει των ρυθμίσεων του αρ. 14 της Π1γ/οικ81551/2007, 
ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.

14. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου ΦΕΚ 256/Α΄/31−12−2012, Κεφ. Α΄, Υπουργείο Εσωτε−
ρικών, Ζητήματα Αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 
204 του Ν. 3852/2010.

15. Την υπ’ αριθμ. 2878/26−7−2011 απόφαση χορήγησης 
άδειας ίδρυσης στη Μονάδα.

16. Την υπ’ αριθμ. 7350/29−7−2011 (ΦΕΚ Β΄2062/2011)
απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων και από κινητική αναπηρία 
ανιάτων πασχόντων ατόμων κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα στην «ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΟΣ, ΜΟΝΑΔΑ 
ALZHEIMER», δυναμικότητας τριάντα έξι (36) κλινών στο 
κτίριο της οδού Ηπείρου 17 Αγία Παρασκευή.

17. Τις υπ’ αριθμ. 3025/31−3−2014 και 6891/9−9−2014 αιτή−
σεις του Κωνσταντίνου Προύσκα, ως Προέδρου και Διευ−
θύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα νόμιμα δικαι−
ολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο.

18. Το από 2−6−2014 πρακτικό Αυτοψίας της αρμόδιας 
Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων για ΜΦΗ, αποφα−
σίζουμε:

Αναθεωρούμε την σχετ.(16) απόφαση, λόγω κτιριακών 
μεταβολών και αύξησης της δυναμικότητας. Η Μονάδα 
στο εξής και δια της παρούσης θα είναι δυναμικότητας 
τριάντα οκτώ (38) κλινών. Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετ. 
(16) απόφαση.

Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτη−
το προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέ−
πει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύου−
σας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2345/1995.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις 
ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που 
διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπάγε−
ται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
εν λόγω επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ 

     Αριθμ. 7718 (6)
Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΟΣ». 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 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 Π.Δ. 145/27−12−2010 (ΦΕΚ 238/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 44403/
20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/4−11−2011) «Έγκριση Τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέ−
ρειας Αττικής», διορθώθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2822/Β΄/
14−12−2011.

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 177070/10−09−2014 (ΦΕΚ 2542/
Β΄/24−09−2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ανά−
θεση − Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφε−
ρειάρχες».

4. Τις διατάξεις του Ν.2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρε−
σίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις των υπ. αποφάσεων α) Π4β/οικ3176/1996, 
ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14−6−1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λει−
τουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τ.Β΄/11−9−1996 «Προϋπο−
θέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (ΜΦΗ−ΜΚ)» του Υπουργείου Υγείας − Πρό−
νοιας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 
1136/τ.Β΄/6−7−2007.

6. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ129673/2009, 
ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2−10−2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση 
της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.

7. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ80794/2011, 
ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3−8−2011 τροποποίηση των σχετ. (5) και (6).

8. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Δ27/οικ7603/329/
15−03−2013, ΦΕΚ 745/Β΄/01−04−2013 «Τροποποίηση της 
Π1β/οικ81551/25−06−2007».

9. Τις διατάξεις των Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/04) 
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυ−
βέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και 
Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/06) «Για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα 
με τις οποίες η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγ−
γελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.

10. 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.

11. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/
ΦΑ 22/19222 Υπ. Εσωτερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του 
Ν.3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010.

12. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης ΑΔΑ: 457ΡΘ−2ΡΛ, 
Αριθ. Πρωτ. Π1γ/ΓΠ οικ123831/9−11−2011, ΦΕΚ 266/Β΄/2011 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας χο−
ρήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης 
των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010».
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13. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ27/
οικ.29273/1339/30−9−2013 (ΦΕΚ 2562/Β΄/11−10−2013), Υπουρ−
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
περί παράτασης του χρόνου χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και άδειας λειτουργίας στις ΜΦΗ που αδειοδοτούνται 
βάσει των ρυθμίσεων του αρ. 14 της Π1γ/οικ81551/2007, 
ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.

14. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου ΦΕΚ 256/Α΄/31−12−2012, Κεφ. Α΄, Υπουργείο Εσωτε−
ρικών, Ζητήματα Αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 
204 του Ν. 3852/2010.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ1208/14−2−1983 απόφαση χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης στη Μονάδα.

16. Την υπ’ αριθμ. 9950/07/28−1−2008 απόφαση χορή−
γησης άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων και από κινητική αναπηρία ανιάτων πασχό−
ντων ατόμων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην «ΑΚΤΙΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 
το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΟΣ», δυναμικότητας εξήντα 
τεσσάρων (64) κλινών, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ 
αριθμ. 6735/1−10−2007 με την οποία ομοίως μεταβλήθηκε 
ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς η αρχική σχετ. 15 
απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και αφορούν 
στο κτίριο της οδού Ηπείρου 17 Αγία Παρασκευή.

17. Την υπ’ αριθμ. 3866/30−4−2014 αίτηση του Κωνστα−
ντίνου Προύσκα, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμ−

βούλου της εταιρείας «ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα νόμιμα δικαιολογητικά τα 
οποία εμπεριέχονται στον φάκελο.

18. Το από 2−6−2014 πρακτικό Αυτοψίας της αρμόδιας 
Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων για ΜΦΗ, αποφα−
σίζουμε:

Αναθεωρούμε την σχετ.(16) απόφαση, λόγω κτιριακών 
μεταβολών και αύξησης της δυναμικότητας. Η Μονάδα 
στο εξής και δια της παρούσης θα είναι δυναμικότητας 
ογδόντα (80) κλινών. Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετ. (16) 
απόφαση.

Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτη−
το προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέ−
πει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύου−
σας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2345/1995.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις 
ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που 
διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπάγε−
ται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
εν λόγω επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02030611311140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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