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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/26576/0022 (1)

Καθορισμός ημερήσιου αντιτίμου τροφοδοσίας
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2136/1952 (ΦΕΚ 151 Α/1952) «Περί 

τρόπου χορηγήσεως δικαιολογήσεως και καταβολής δα−
πάνης τροφοδοσίας στους άνδρες της Χωροφυλακής, 
Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Λιμενικού 
Σώματος και Οικονομικής Αστυνομίας κατά θάλασσα».

β) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57Α΄/21.3.2002).

γ) Της υπ’ αριθμ. 37930 ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας−Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμόν 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (ΦΕΚ Β 204).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 135.000,00 € σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2007, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ημερήσιο αντίτιμο τροφοδοσίας των 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά την διάρκεια της εκπαί−
δευσής τους στην Σχολή Λιμενοφυλάκων και μέχρι την 
ονομασία τους σε μόνιμους Λιμενοφύλακες σε πέντε 
ευρώ (5,00 €).

Η υπ’ αριθμ. 2/48566/0022/6.8.1999 κοινή υπουργική 
απόφαση Υπουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας «Αύξηση αντιτίμου τροφοδοσίας Δοκί−
μων Λιμενοφυλάκων» καθώς και όλες τις προηγούμενες 
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3) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1816/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξου−
σίας να υπογράφουν με “Εντολή Υφυπουργού” στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων».

4) Την απόφασή μας 2028691/4534/3.8.1995 «Καθορι−
σμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
από τις Τράπεζες που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέ−
λεση έργων, προμήθειες κ.λπ.».

5) Το υπ’ αριθμ. 319/3.4.2007 έγγραφο της ανωτέ−
ρω Τράπεζας με το οποίο ζητά αύξηση του ορίου 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών, από το ποσό των 
7.500.000,00€ που έχει καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. 
2/63866/0025/27.11.2006 απόφαση της Δ/νσής μας, στο 
ποσό των 11.000.000,00€.

6) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ. το ποσό των εννέα εκα−
τομμυρίων, τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.400.000€), 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 
παρέχονται από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ. 
(απόφασή μας 2028691/4354/3.8.1995).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ.     19085/288 (6)
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατι−

κού του Αστικού Οικοδομικού Συν/σμου «Η ΘΕΟΤΟ−
ΚΟΣ» ΣΥΝ.ΠΕ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 (ΦΕΚ 754Β/2004) απόφα−

ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

2. Το ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α/14.3.1983) «Επέκταση των 
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 42 αυτού.

3. Το π.δ. 93/1987 (ΦΕΚ 52Α/16.4.1987) «Αναμόρφωση 
και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς 
Συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λει−

τουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων Οικοδομι−
κών Συνεταιρισμών», όπως ισχύει σήμερα.

4. Τα υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 33003/576/2004, 20264/346/ 
2006, 23229/395/2006 και 28448/488/2006 έγγραφα του 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού με τα οποία διαβιβάστηκε 
τροποποιημένο το άρθρο «4» του καταστατικού του 
προαναφερόμενου στο θέμα οικοδομικού συν/σμου σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 93/1987 (ΦΕΚ 52Α) συνο−
δευόμενο από όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 
του π.δ. 93/1987 στοιχεία και από το υπ’ αριθμ. 207/2006 
πρακτικό της Γεν. Συνέλευσης της 4.6.2006 και το γεγο−
νός ότι η παρούσα τροποποίηση κρίνεται ως απολύτως 
απαραίτητη για την συνέχιση της λειτουργίας του οικ. 
συν/σμού και δεν επιδέχεται αναβολής.

5. Το υπ’ αριθμ. 5560/2006 πιστοποιητικό του Πρωτο−
δικείου Αθηνών περί μη προσβολής του κύρους της άνω 
Γεν.Συνέλευσης 4.6.2006.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 4 του κα−
ταστατικού του ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ 
«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Συν.Π.Ε. το οποίο εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθμ. 53626/992/1986 απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 712Β/23.10.1986).

Το κείμενο του άρθρου που τροποποιείται έχει ως 
εξής:

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ.

«Η διάρκεια του Συν/σμού είναι αόριστη, αλλά λήγει 
μετά παρέλευση 10ετίας από την ένταξη της έκτασής 
του στο σχέδιο πόλεως του Δήμου Ραφήνας».

Η δυνατότητα χωροθέτησης και η πολεοδόμηση της 
έκτασης του συνεταιρισμού εξετάζονται σύμφωνα τις 
κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F

Αριθμ.     Φ.20102/13365/649 (7)
Αύξηση των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλι−

σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 
για το έτος 2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66 

του ν. 2084/1992 (Α΄, 165) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2335/1995 (Α΄, 185).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το π.δ/γμα 77/2007 (Α΄, 92) «Διορισμός Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄, 49), 
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 
(Α΄, 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111).

5. Το υπ’ αριθμ. 3413/22/16.3.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων 
και εφάπαξ παροχών για το έτος 2007».

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 
που λήφθηκε στην 14η/18.4.2007 συνεδρίασή του.

7. Την υπ’ αριθμ.  12467/251/10.5.2007 οικονομική έκ−
θεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), ύψους 2.950,00 ευρώ περίπου 
κατά το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί πί−
στωση στον Κ.Α.Ε 0621 του προϋπολογισμού οικονομι−
κού έτους 2007 του Ταμείου, αποφασίζουμε:

1. Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Ασφάλισης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) συντάξεις 
στους συνταξιούχους του, των οποίων το συνταξιο−
δοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31.12.2006 χρονικό 
διάστημα, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 4%.

2. Το κατώτατο όριο της μηνιαίας σύνταξης του Τα−
μείου αυξάνεται από 1.1.2007 σε 170,93 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
Αριθμ.     ΔΥΓ2 ΓΠ 36589 (8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2ΓΠ113256 (σχετ. 121515) 

«Αναγνώριση του νερού − Ζαγοροχώρια − προέλευ−
σης Μεσοβουνίου Νεγράδων Ιωαννίνων πηγής υδρο−
ληψίας Ζαγοροχώρια σαν φυσικό Μεταλλικό Νερό» 
ως «Αναγνώριση του νερού − Ζαγοροχώρια − προ−
έλευσης Μεσοβουνίου Νεγράδων Ιωαννίνων πηγής 
υδροληψίας Ζαγοροχώρια της Εταιρείας Ηπειρωτι−
κή Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ/ΗΒΕ Α.Ε.». 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  «Εχοντας υπόψη: 
1. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) και ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 

176Α) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών 
Δημ. Υγείας.

2. Το π.δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

3. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.1983) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/ΓΠοικ.47045 απόφαση με την 
οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για την αναγνώριση νε−
ρών ως φυσικών μεταλλικών.

5. Το υπ’ αριθμ.  ΕΕΠ/30/07/16.3.2007 έγγραφο της 
Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε.

6. Την υπ’ αριθμ. 30356 (ΦΕΚ 311/15.3.2006 τ.Β) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάθεση αρμοδι−
οτήτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2ΓΠ 113256 απόφαση 
(σχετ. 121515) ως προς την επωνυμία της Εταιρείας στην 
οποία ανήκει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Ζαγοροχώρια», 
ήτοι αναγνωρίζουμε το νερό «Ζαγοροχώρια» προέλευσης 
Μεσοβουνίων Νεγράδων Ιωαννίνων, πηγής υδροληψίας 
Ζαγοροχώρια, της Εταιρείας Ηπειρωτική Βιομηχανία 
Εμφιαλώσεων ΑΕ/ΗΒΕ ΑΕ σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό, 
γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από το π.δ. 433/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφο−
ρίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών.

Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 
σχετική Νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία 
έκδοσής της. 

  Αθήνα 2 Μαΐου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ.     Α−οικ. 31039/2459 (9)
Κανονισμός Οργάνωσης − Λειτουργίας και Εξυπηρέ−

τησης των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες 
(Α.μεΑ), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3, του άρθρου 17, του ν. 3185/2003 

«Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (Α΄282), εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Ορ−
γανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 229).

β) Του ν. 2898/2001 «Περί σύστασης και λειτουργίας 
Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι 
οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού δημοσίου και 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).

γ) Του ν.δ. 3721/1957 «Περί συστάσεως Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» (Α 142).

δ) 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 Α΄ 98).

ε) Της υπ’ αριθμ. Α− 75442/6521/26.1.2005 (Β΄ 146) από−
φασης του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κα−
νονισμός Οργάνωσης − Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης 
των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), με 
τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

2. Την υπ’ αριθμ. 92/4.9.2006 απόφαση της συνεδρία−
σης του ΣΑΣΘ και την υπ’ αριθμ. 1045/7.9.2006 εισήγηση 
αυτού.

3. Το υπ’ αριθμ. 7805/20.7.2006 έγγραφο του ΟΑΣΘ.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους Κανόνες Οργάνωσης, Λειτουργί−
ας και Εξυπηρέτησης των μεταφερομένων ατόμων με 
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