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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 6,
του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο».

3

Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο: «Υγεία» Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, ιδιοκτησίας Τσέτσου Κωνσταντίνου, στην οδό Δελφών στο Αγρίνιο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/79099/ΔΛΤΠ
(1)
Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 6,
του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/ 2020 (Α’ 83).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της 20.03.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83).
β) Της υπ’ αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 784), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αρ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β’ 1135) και
υπό στοιχεία ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β’ 4936)
όμοιες.
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
3. Το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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5. Την υπό στοιχεία Y44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
6. Την εξακολούθηση της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία
από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
7. Την άμεση ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών
πληρωμής των πρόσθετων και τακτικών αποδοχών του
προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και των
συντάξεων του Δημοσίου λόγω των περιορισμών στην
κυκλοφορία των δημοσίων υπαλλήλων και των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην έγχαρτη διακίνηση της
αλληλογραφίας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την παράταση της ισχύoς των διατάξεων της παρ. 6
του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83), σύμφωνα με την παρ. 7
του ίδιου άρθρου, μέχρι την 30.04.2021.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/61406
(2)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο».
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 133), όπως ισχύει,
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β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
γ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
δ) του άρθρου 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της
από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας»
(Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 181), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί
από το άρθρο 42 του ν. 4690/30-05-2020 (Α’ 104).
2. Το υπ’ αρ. 81/2019 π.δ. «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α’ 119).
3. Tο υπ’ αρ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020
υπουργική απόφαση «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 υπουργική απόφαση
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221), όπως ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39186/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» (Β’ 1254), όπως
ισχύει.
7. Tην υπό στοιχεία Υ4α/11549/13/20-05-2013 Κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ σε νοσοκομεία και Νοσοκομειακές
Μονάδες αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.» (Β’ 1289).
8. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.2590/13-01-2017 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο
Υγείας Κυθήρων» (Β’ 242).
9. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.66137/25-07-2014 κοινή υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών θέσεων
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία»
(Β’ 2108).
10. Tην υπό στοιχεία Γ2α/35767/02-08-20218 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών
θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» (Β’ 3493).
11. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ/53404/30-09-2020 εισήγηση της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 13ης/
28-08-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γ.Ν.-ΚΥ. Κυθήρων «Τριφύλλειο», (θέμα 1ο).
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13. Την απόφαση της υπ’ αρ. 132ης Συνεδρίασης του
ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. κατά την 22α Οκτωβρίου 2020 (Θέμα 7).
14. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.71146/06-11-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
του Φορέα, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο», όπως
αυτές προβλέπονται στο άρθρο 13 της υπό στοιχεία Υ4α/
οικ.39186/10-04-2012 κοινής υπουργικής απόφασης
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» (Β’ 1254), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης
θέσεων ως εξής:
1. Οργανικές θέσεις που καταργούνται:
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής,
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Δημόσιας
Υγιεινής, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου,
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού,
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης και
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.
2. Οργανικές θέσεις που συνιστώνται:
- μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού και
- τρεις (3) οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με ταυτόχρονη σύσταση του κλάδου.
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται
ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δύο (2) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών Μηχανημάτων
Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων και άλλες
συναφείς ειδικότητες.
Η κατανομή της θέσης στις ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Μία (1) θέση.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών
μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων.
Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έξι (6) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων - Σαβανωτών - Αποτεφρωτών.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δύο (2) θέσεις.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Τρείς (3) θέσεις.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων
Υγείας

Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
Ι

Αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/326655/4924
(3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο: «Υγεία»
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, ιδιοκτησίας
Τσέτσου Κωνσταντίνου, στην οδό Δελφών στο
Αγρίνιο.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. του ν.δ. 1118/1972, «Περί ιδιωτικών επιχειρήσεων
περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας
ανιάτως πασχόντων ατόμων», (Α’ 29), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 877/1979, (Α’ 55),
2. του ν. 2345/1995, «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας»,
(Α’ 213), όπως τροποποιήθηκε,
3. του ν. 2690/1999, «Κύρωση του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Α’ 45),
4. του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης», (Α’ 87), και ιδίως της περ. ΙΙ της παρ. Ζ του
άρθρου 186 αυτού.
5. του ν. 3861/2010, «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
(Α’ 112),
6. του π.δ. 692/1979, «Περί προϋποθέσεων ιδρύσεως
και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως
υπερηλίκων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων», (Α’ 204),
7. του π.δ. 132/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», (Α’ 225), και των υπ’ αρ. 248595/
27.12.2016 (Β’ 4309), 165633/08.08.2017 (Β’ 2953),
20686/28.02.2018 (Β’ 387), 88897/18.05.2018 (Β’ 2070)
αποφάσεων του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και του Συντονιστή της αυτής Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα
περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε. Υ.), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π. Δ. Ε),
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8. της υπό στοιχεία οικ. 2824/11.09.1979 απόφασης
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί τρόπου συγκρότησης των Επιτροπών γνωματεύσεως για έκδοση
αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία
ανιάτως πασχόντων ατόμων», (Β’ 922), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Γ 3/οικ. 3142/16.10.1982
απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, (Β’ 1044),
9. του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 1428/24.12.1985 κοινής
υπουργικής απόφασης, «Ανασύνθεση συλλογικών οργάνων», (Β’ 784).
10. της υπό στοιχεία Π4Β/οικ. 3176/29.05.1996, απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Β’ 455), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από
την υπό στοιχεία Π1γ/Α. Γεν. πρωτ. οικ. 10530/28.09.2001
απόφαση (Β’ 1308), και της υπό στοιχεία Π4β/οικ. 4690/
30.08.1996 (Β’ 833) απόφασης Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα,
11. της υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/25.06.2007 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία
Π4β/οικ. 3176/06.06.1996 και Π4β/οικ. 4690/30.08.1996
υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)
από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα», (Β’ 1136),
12. των υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 129673/28.09.2009
(Β’ 2190), Π1γ/οικ. 80794/14.07.2011 (Β’ 1736), Δ27/
οικ. 17112/425/21.08.2012 (Β’ 2424), Δ27/οικ. 29273/
1339/30.09.2013 (Β’2562), Δ27/οικ. 7603/329/ 15.03.2013,
(Β’ 745), Γ.Π.Δ. 22/οικ. 40739/1703/ 12.11.2014 (Β’ 3198),
Γ.Π/Δ12/οικ. 60502/1783/2018, (Β’ 5358), Γ.Π./Δ12/οικ.
60994/1841/ 2019, (Β’ 4923), αποφάσεων, όπως τροποποίησαν και συμπλήρωσαν την υπό στοιχεία Π1γ/οικ.
81551/25.06.2007 απόφαση (Β’ 1136),
13. της υπό στοιχεία Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831/09.11.2011
απόφασης Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Β’ 2661),
14. της υπό στοιχεία 25/VII/2012 γνωμοδότησης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, (Β’ 2618) αναφορικά με τις
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,
15. της υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01.09.2020
Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, (Υ. Ο. Δ. Δ. 715),
16. της υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (Β’ 4372),
17. της υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/302374/4679/
20.11.2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας περί συγκρότησης της επιτροπής γνωμοδότησης (ΩΚΓ 37 Λ 6 - ΦΛ 9),
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β. την έγκριση από λειτουργικής άποψης των κατατεθειμένων σχεδίων, κατά το εδάφιο πρώτο την παρ. 7 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/25.06.2007 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Β’ 1136), από τον μηχανικό της επιτροπής γνωματεύσεως,
γ. την έκδοση άδειας δόμησης και την υποβολή εγκεκριμένης πλήρους μελέτης στην υπηρεσία, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης μονάδας φροντίδας
ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιοκτησίας
Κωνσταντίνου Π. Τσέτσου, σε κτίριο δυναμικότητας τρι-

Τεύχος B’ 5461/10.12.2020

άντα πέντε (35) κλινών, στη θέση οδός Δελφών, Ο. Τ. Γ.
1306 στο Αγρίνιο, με διακριτικό τίτλο «Υγεία» Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσολόγγι, 8 Δεκεμβρίου 2020
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΜΑ
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