
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων 
Δημοσίου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

2 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τρά-
πεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. « συνολικού πο-
σού 500.000.000 ευρώ.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/ 4.8.2016 απόφα-
σης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κε-
φαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρω-
μών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α 
του άρθρου πρώτου του Ν.  4350/2015 (Α΄161), 
όπως ισχύει» (Β΄2415).

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφα-
σης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ-
λαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής 
υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και 
άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 2359).

5 Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας στον Δήμο Αρχανών-Αστε-
ρουσίων.

6 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Νέας 
Προποντίδας.

7 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα στο Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2016 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2981/Β/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ.2/79182/0004 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων 

Δημοσίου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/8 22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.08.2014).

4. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών » 
(ΦΕΚ 785/τ.Β΄/5.5.2015).

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ-
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, στους 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντά-
ξεων Δημοσίου Τομέα ιδιαίτερα μεταξύ άλλων για την 
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επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσε-
ων για κανονισμό σύνταξης, μεταβιβάσεων σύνταξης 
και τροποποίησης αυτών, την έκδοση τροποποιητικών 
πράξεων σε εφαρμογή των αποφάσεων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, τις καταλογιστικές πράξεις για συντάξεις 
που ελήφθησαν αχρεωστήτως, τις αναπροσαρμογές 
συντάξεων βάσει νόμων, τον έλεγχο βεβαιώσεων και 
τις διορθώσεις βεβαιώσεων φόρου εισοδήματος φορο-
λογικού έτους 2015, την υποστήριξη του θεσμού της 
προκαταβολής των συντάξεων, καθώς και την εισαγωγή 
δεδομένων στα πεδία επιζώντων συζύγων σε εφαρμογή 
του Ν. 3865/2010 για περικοπή σύνταξης.

7. Το αριθ. 2/73965/0004/15-9-2016 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

8. Την αριθ. 2/73965/ΔΠΔΑ/20-9-2016 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί-
ρισης που αφορά υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της 
Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου 
Τομέα (ΑΔΑ: 6ΩΗ5Η-4ΒΣ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (93.500€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-140 και 
ΚΑΕ0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια-
κής εργασίας, για εκατόν τριάντα τέσσερεις (134) υπαλ-
λήλους των κάτωθι Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 31-12-
2016 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο 
καθένας ως εξής:

1. Σε 35 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κανονισμού και 
Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων.

2. Σε 25 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κανονισμού και 
Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατη-
γοριών.

3. Σε 16 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κανονισμού και 
Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντά-
ξεων.

4. Σε 40 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διενέργειας Με-
ταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.

5. Σε 18 υπαλλήλους στο Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών και Διοικητικής Υποστήριξης.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊστα-
μένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοι-
νοποιούνται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

και Οργάνωσης και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα-
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δι-
εύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με την 
ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2/77831/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 

κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τρά-

πεζας "EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. " συνολικού πο-

σού 500.000.000 ευρώ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄),
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄),
(γ) 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΄),

(δ) του Π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί-
ας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας -Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
» (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009),

(ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β/23-9-2015),

στ) την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β/9-10-
2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη».

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση 
της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρί-
σης» (ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3-2-12.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/ 
2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστω-
τικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).
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4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Το υπ’ αριθμ. 2139/2-12-2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ-
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι-
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

6. Την με αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000996ΕΞ2016/6-7-2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προ-
γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον 
Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2109/Β/8-7-2016) για την παράταση 
του προγράμματος μέχρι 31/12/2016.

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001088ΕΞ2016/Χ.Π.1503/ 
25-7-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για 
την κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 2527/Β/17-8-2016).

8. Τα αριθμ. 24/14-9-16 και από 26/9/16 έγγραφα της 
«EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

9. Την υπ’ αριθμ. 3760/23-9-16 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αριθμ. 17/3-10-2016 απόφαση Διυπουργι-
κής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/55912/0025/23-6-2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2062/
Β/6-7-2016), αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS 
A.E.» ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ και διάρκειας 
τεσσάρων (4) μηνών, η οποία συνιστά μερική ανανέωση 
του τίτλου με ISIN XS 1437705087, ονομαστικής αξίας 
1.000.000.000 € και διάρκειας τριών (3) μηνών, βάσει 
της υπ’ αριθμ. 2/55912/0025/23-6-16 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα 
κείμενα της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
που ακολουθούν:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη-
μοσιεύθηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι-
κών με την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26-01-2009 απόφαση 
του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ-
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης 
Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω-

νυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και έδρα 
στην Αθήνα, οδός Όθωνος αριθμ. 8.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου-
σα από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
3/10/2016, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι-
κής αξίας 500.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 4/2/2009 
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί 
την 3/10/2016, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 5.000 
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολο-
γίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο Euribor 3 
μηνών συν περιθώριο 7,5% ετησίως, (δ) ημερομηνία λή-
ξης: περί την 3/2/2017 και (ε) αριθμ. ISIN XS 1498422259.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 3 Οκτωβρίου 
2016.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη 
από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελ-
ληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu-

tion Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26-01-2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the uncondition-
al and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic 
of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as 
defined therein) shall be deemed to be incorporated in 
and form part of this Deed of Guarantee as if the same 
had been set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means EUROBANK ERGASIAS S.A. 

with registered office at 8 Othonos Street, Athens.
Debt Obligations means any obligation arising from 

an issue, under law 3156/2003, on or about 3/10/2016, of 
bonds of an aggregate amount of euro 500,000,000 pur-
suant to the provisions of a programme established on 
4/2/2009 and Final Terms dated on or about 3/10/2016 
including, inter alia the following: (a) number and form 
of bonds: 5,000 bearer bonds; (b) denomination: euro 
100,000; (c) interest rate: floating rate 3 month EURI-
BOR plus 7.5% per annum; (d) maturity date: on or about 
3/2/2017; (e) ISIN code XS 1498422259.

Execution Date means 3 October 2016.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/3-2-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το υπ’ αριθμ. 3760/23-9-16 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω-
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 500.000.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι-
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ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, 
το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 10 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/ 4.8.2016 απόφα-

σης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κε-

φαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρω-

μών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α΄161), 

όπως ισχύει» (Β΄2415).

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 

1 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν.  4350/2015 
(Α΄161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του 
Ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 
4 του Ν. 4350/2015 (Α΄161).

3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 
18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), 
όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ’ αριθ. 
πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524/17.08.2015 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1721), 
αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγρά-
φου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/
Χ.Π. 2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β΄ 2100) και τροποποιήθηκε με την περί-
πτωση (2) της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379ΕΞ2016/
Χ.Π.585/11.03.2016 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (Β΄ 684).

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτρο-
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχε-
τικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: 

ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-
Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 
2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 
2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παρα-
γράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 
της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/
25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την απόφαση 8/4.8.2016 απόφασης «Καθορισμός 
μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτε-
ρικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 
(Α΄161), όπως ισχύει» ( Β΄2415).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

8. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου 
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα 
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8/ 4.8.2016 απόφασης 
της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών συναλλαγών «Κα-
θορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς 
το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει» (Β΄2415)ως ακολού-
θως:

1. Η παρ. Α της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: 
"Α Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού 

των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων 
(εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερ-
χόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα 
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της 
από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84) στο ποσό των σαράντα 
δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων 
ευρώ (€42.871.000)."

2. Ο πίνακας II της παραγ. Β της απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής:

"II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμό-
δια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω 
αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμ-
βασμάτων στην Ελλάδα:

dvovolinis
Highlight
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Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας 
Καθαρό μηνιαίο ποσό 

εξερχόμενων εμβασμάτων
(σε ευρώ)

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 12.000.000

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία 
(μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.) 2.032.000

XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 1.500.000

LCC TRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 1.000.000

SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 244.000

NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία 0

GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 800.000

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 301.000

BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 69.000

EASY PAY AD, Βουλγαρία 75.000

IFS CURRENCY LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο 50.000

ΣΥΝΟΛΟ 18.071.000

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 8/ 4.8.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών συναλλαγών «Καθο-
ρισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016 

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 9 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφα-

σης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ-

λαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής 

υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και 

άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 2359).

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τρα-
πεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 
2015 (Α΄66) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 
3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν 
με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως 
ισχύει, αντίστοιχα.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 
4331/2015 και 4334/2015» ( Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 4 του Ν. 4350 / 2015 (Α΄ 161), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτρο-
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχε-
τικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: 
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-
Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-
ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ), 
2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και 
2/58251/0004/28.07.2016 (ΑΔΑ:ΩΥΞΗΗ-Π80) και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 6/27.07.2016 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Σ. 
«Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής 
για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» 
(Β΄ 2359).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης 
της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύ-
σταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για 
την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» 
(Β΄ 2359) ως εξής:

1. Το σημείο iv. του στοιχείου β) της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της 

dvovolinis
Highlight
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Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο 
εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει 
εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού 
συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για 
τον ίδιο μήνα το 140% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των 
εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 
01/07/2014-30/06/2016 και»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπε-
ζικών Συναλλαγών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την 
έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα 
οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαι-
ολογητικά που:

(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50) 
και

(β) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα 
μήνα πριν από την ημερομηνία πληρωμής των παραστα-
τικών, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το 
νομικό πρόσωπο στο Π.Ι.

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη 
μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο 
πρέπει:

(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο 
μέρος του αιτήματός του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3 
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης, και

(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκο-
μίζει πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, πα-
ραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και, εφόσον 
του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό 
ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανά-
λογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως iv), στοιχείο 
β) της παρ. 1 και ii) έως v), στοιχείο β) της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 από-
φασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 
«Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής 
για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήμα-
τα» (Β΄ 2359).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016 

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 12555 (5)
Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της 

πενθήμερης εργασίας στον Δήμο Αρχανών-Αστε-

ρουσίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ.  136/2010 (ΦΕΚ  229/Α/
27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014, «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015, «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/2015).

5. Την αριθμ. 4/6-2-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως ισχύουν, 171 και 
176 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

7. Το υπ'αριθ. 13797/23-9-2016 έγγραφο του Δήμου 
Αρχανών-Αστερουσίων, με το οποίο περιήλθε στην 
υπηρεσία μας η αριθμ. 286/2016 απόφαση του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης εξαιρέσεων 
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπαλλή-
λων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρχανών-
Αστερουσίων.

8. Την υπ'αριθ. 5938/10-5-2016 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών-
Αοτερουσίων περί ύπαρξης πιστώσεων στους Κ.Α. 
20-6012.001, 20-6051.001, 20-6051.002, 20-6051.003, 
20-6022 και 20-6052.001 του προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2016 και πρόβλεψης πιστώσεων για τα 
επόμενα έτη. Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται 
στο ποσό των 6.300,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση σε 24ωρη βάση, καθώς 
και την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το έτος 2016 τριών (3) υπαλλήλων της Υπηρε-
σίας Καθαριότητας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, 
ως εξής:

Ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας-κλάδου ΔΕ29 
Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων) - Δύο (2) 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ εκπαιδευτικής βαθμίδας-ειδικότητας 
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 6.300,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 20-
6012.001, 20-6051.001, 20-6051.002, 20-6051.003, 20-
6022 και 20-6052.001 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Ανάλογες 
πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των 
επομένων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 3 Οκτωβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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    (6) 
 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Νέας 

Προποντίδας.

  Με την υπ’ αριθμ. 687/13-9-2016 απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού 
Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 65,67,69,225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/
7-6-2010), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 8 πα-
ράγραφος 1 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016), 
αυξάνεται το ωράριο εργασίας της Θεοδώρας Χαλκί-
δου - Γκογκόρη του Σταύρου, υπαλλήλου του Δήμου 
Νέας Προποντίδας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης, ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, σε σαράντα (40) 
ώρες εβδομαδιαίως (πλήρες ωράριο).

(Αριθ. αιτήσεως της υπαλλήλου Θεοδώρας Χαλκίδου - 
Γκογκόρη του Σταύρου περί μετατροπής της σχέσης ερ-
γασίας της από Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης σε Ι.Δ.Α.Χ. 
πλήρους απασχόλησης: 29968/12-9-2016).

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Νέας Προποντίδας (Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών) ότι στο Δήμο Νέας Προποντί-
δας δεν υπηρετούν υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων: 29987/12-9-2016).

(Αριθμ. βεβ.  Δήμου Νέας Προποντίδας (Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών) περί ύπαρξης των απαιτού-
μενων πιστώσεων: 29988/12-9-2016).

(Αριθ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης: 20522/29-9-2016)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ 

Ι

   Αριθμ. 6947 (7)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντί-

δας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα στο Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως την 
παρ. 1α του άρθρου 282.

2. Τις διατάξεις του Π.δ.  129/2010 (ΦΕΚ  222/Α/
27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Την υπ’ αριθμ. 5820/08-09-2014 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός αναπληρωτή Προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων».

4. Την 8100/20-10-2014 (ΦΕΚ  2987/Β/05-11-2014) 
(ΑΔΑ: 7Σ6Μ7ΛΡ-6ΘΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσ-
σαλίας, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-

λή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους Υπαλλήλους 
των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-
ριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων».

5. Την αρίθμ. 2129/01-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΥ4Θ7ΛΡ-4ΧΨ) 
απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Γνωμοδότησης της 
καταλληλότητας των ακινήτων, των όρων και των προϋ-
ποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας σε Μονάδες φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) κερ-
δοσκοπικού και μη χαρακτήρα και σε κέντρα Ημερησίας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η), η αδειοδότηση των 
οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

6. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυ-
ση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα 
ΑΔΑ: ΒΕΤ67Λ7-9ΓΩ Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α΄/1995) 
«Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φο-
ρείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις της Π4β/οικ4690/1996,(ΦΕΚ 833/τ.Β΄/ 
11-9-1996)«Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗ-ΜΚ)» του Υπουργεί-
ου Υγείας - Πρόνοιας.

9. Τις διατάξεις της Π1γ/οικ.81551/25-6-07/(Φ.Ε.Κ.1136/ 
τ.Β΄/2007) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπουργι-
κών αποφάσεων αρ.Π4β/οικ.3176/6.6.1996 (Φ.Ε.Κ.455/
τ.Β΄/1996) και Π4β/οικ.4690/30.8.1996 ( Φ.Ε.Κ.833/
τ.Β΄/1996) Υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω-
μένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» και ιδίως την 
παρ. 1 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

10. Την με αρ.πρωτ. 4711/09/29-04-2010 απόφαση του 
Νομάρχη Μαγνησίας «Χορήγηση Άδειας ίδρυσης Μονά-
δας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα στο ίδρυμα Γηροκομείο Βόλου».

11. Την με αρ. πρωτ. 543/08-07-2016 αίτηση του νόμι-
μου εκπροσώπου του Ιδρύματος «Γηροκομείον Βόλου», 
περί χορηγήσεως άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων και τα από 10-08-2016, 23-09-2016 και 
26-09-2016 συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

12. Το από 16-09-2016 πρακτικό και το από 29-09-2016 
πρακτικό με θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτρο-
πής,για τη χορήγηση Άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η. στο Ίδρυ-
μα «Γηροκομείον Βόλου», αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
στο ίδρυμα «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ». Η μονάδα βρί-
σκεται στην οδό Γηροκομείου 59 στη Δ.Ε Βόλου και η 
δυναμικότητα της είναι πενήντα εννέα (59) κλίνες. Η κα-
τανομή των κλινών στα 5 κτίρια του Ιδρύματος έχει ως 
εξής: Παλαιό κτίριο: 15 κλίνες, Πτέρυγα Καρατσούνη:12 
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κλίνες, Πτέρυγα Παπαμαργαρίτη: 14 κλίνες, Πτέρυγα 
Τσιμπανούλη: 12 κλίνες, Πτέρυγα Ζάμπαλου: 6 κλίνες.

Η Μονάδα 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 Μ.Φ.Η., συνεπά-
γεται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
εν λόγω Μονάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2016 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)     
 Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2016 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Κατανομή 
προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης έτους 2016.» που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2981/Β/2016 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1) στη σελίδα 31603, στίχος 17, όπου κατανέμεται μία 
(1) θέση στο Δήμο Ωρωπού διορθώνεται

το εσφαλμένο: «ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών»,
στο ορθό: «ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών»,
2) στη σελίδα 31604, στίχος 14, όπου κατανέμεται μία 

(1) θέση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων»,
στο ορθό: «ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)    

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