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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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κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι
σήμερα με το ίδιο περιεχόμενο καταργούνται.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπο−
λογισμό και ειδικότερα τον ΚΑΕ 41/110/0436 «Επίδομα
τροφής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 269/ΕΓΔΙΤ
(2)
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την
Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου
«Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφα−
λείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την κάλυψη των
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με
ΣΔΙΤ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚΑ΄ 98).
2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165) όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄57) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232) «Περί
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».
5. Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169) που
συμπληρώνει το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3389/2005.
6. Την από 1.3.2007 απόφαση της Διυπουργικής Επιτρο−
πής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Προ−
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασι−
ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/21/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16.11.2005».
8. Το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσε−
ως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρε−
σιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ».
9. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30) «Μέτρα
για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κα−
ταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3414/2005
(ΦΕΚ Α΄ 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για
τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα−
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ
199/Α/28.9.1999), όπως τροποποιήθηκαν, αποφασίζουμε:

1. Την προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού
για την επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του
έργου «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων
Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την κάλυψη
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας
με ΣΔΙΤ» από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από τεχνική
και οικονομική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 1.500.000,00 Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ, κατ’ ανώτατο όριο. Η διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.
2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγρά−
φονται αναλυτικά στο συνημμένο Τεύχος Προκήρυξης
το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ο διαγωνισμός διενεργείται ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, που θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφα−
ση, ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον εξήντα (60)
ημερών από την επομένη της ημέρας αποστολής της
Περίληψης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην έδρα του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Ειδική Γραμ−
ματεία ΣΔΙΤ, Καραγεώργη Σερβίας 8, β΄ όροφος, 101 84
Αθήνα. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν μέχρι
και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ειδικής Γραμματείας του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Καραγεώργη
Σερβίας 8, β΄ όροφος, 101 84 Αθήνα. Προσφορές που
θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επι−
στρέφονται.
4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για οκτώ
(8) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη ημέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσι−
κά ή νομικά πρόσωπα, και συμπράξεις ή κοινοπραξίες
που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης.
6. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στην μεν Ε.Ε.Ε.Κ. βαρύνουν
την Ε.Ε, στο δε ελληνικό τύπο (οικονομικό και πολιτικό)
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Το Τεύχος Προκήρυξης δίδεται από τα γραφεία της
Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών, Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα,
β΄ όροφος, (τηλ: 0030 210 3375 750, τηλεομοιοτυπία:
0030 210 3375 921) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμί−
ας υποβολής των προσφορών, με την καταβολή ποσού
300 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να
προσκομίζουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλε−
ομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail).
8. Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη δίνονται
από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Καραγεώργη Σερβίας 8, 101
84 Αθήνα, β΄ όροφος, τηλ: 0030 210 3375 750, sdit@
mnec.gr.
9. Τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού θα καθορι−
σθούν με νεώτερη απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 2/18957/0025
(3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών από τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑ−
ΝΗΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της
από 8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
διατάξεις».
2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄128/1988).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/38554/0004/23.5.2000 (ΦΕΚ Β΄
703/7.6.2000) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπο−
γράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Δ/ντές
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».
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 από 280/21.3.2007 έγγραφο της ανωτέρω Τρά−
πεζας με το οποίο ζητά την αύξηση του ορίου έκδοσης
εγγυητικών της επιστολών.
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 το ανώτατο όριο έκδοσης Εγγυητικών
Επιστολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΟΖΑ−
ΝΗΣ ΣΥΝ. ΠΕ. στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ
(8.000.000,00€), 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, 17 Μαΐου 2007
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
F
Αριθμ. 2/25082/0025
(4)
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−
λών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλλοδα−
πής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «HSBC
BANK PLC».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της
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από 8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
διατάξεις».
2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/1988).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1816/
2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας
να υπογράφουν με “Εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων».
4) Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995 απόφαση «Κα−
θορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών από τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις
για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ.».
5) Το από 20.4.2007 έγγραφο της ανωτέρω Τράπεζας
με το οποίο ζητά αύξηση του ορίου έκδοσης εγγυητικών
επιστολών, το οποίο είχε καθορισθεί στο ποσό των
250.000.000,00 € με την υπ’ αριθμ. 2/33003/0025/28.6.2002
απόφασή μας, στο ανώτατο επιτρεπτό.
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 το ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών
επιστολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλ−
λοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «HSBC
BANK PLC» στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων
Ευρώ (700.000.000€), με τους όρους και τις προϋποθέ−
σεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τράπεζες
που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο
και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για εκτέ−
λεση έργων, προμήθειες, κ.λπ. (απόφαση υπ’ αριθμ.
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. 2/21993/0025
(5)
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−
λών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥ−
ΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της
από 8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
διατάξεις».
2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/1988).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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
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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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αναπηρίες (Α.μεΑ), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ,
που έχουν ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ−ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗ−
ΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑ−
ΠΗΡΙΕΣ (Α.μεΑ), ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ
Άρθρο 1
Γενικά
Ο Ο.Α.Σ.Θ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3
του άρθρου 17 του ν. 3185/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 229/26.9.2003),
καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των αστικών συγκοινωνι−
ακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό της περιοχής
ευθύνης του, υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφορεί,
για την δωρεάν (άνευ κομίστρου) μετακίνηση Ατόμων
με κινητικά προβλήματα και λοιπών Ατόμων με Ανα−
πηρίες (Α.μεΑ), αποκλειστικά δύο (2) ειδικά διασκευα−
σμένα οχήματα μεταφοράς αναπηρικών αμαξιδίων και
των συνοδών αυτών. Επίσης, ο ΟΑΣΘ διαθέτει ένα (1)
επιπλέον όχημα που θα λειτουργεί ως εφεδρικό των
προαναφερόμενων δύο (2) οχημάτων.
Άρθρο 2
Εξοπλισμός οχημάτων
Σε κάθε θέση αναπηρικού αμαξιδίου, θα είναι εγκατε−
στημένα τα, από τις κείμενες διατάξεις, προβλεπόμενα
μέσα συγκράτησης και ασφαλείας.
Οι θέσεις των Συνοδών θα διαθέτουν εγκεκριμένου
τύπου ζώνες ασφαλείας.
Τα οχήματα θα διαθέτουν σύστημα θέρμανσης, ψύξης
και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και ενσωματωμένο
ψυγείο για την κάλυψη αναγκών σε νερό των μεταφε−
ρόμενων Α.μεΑ.
Ο εξωτερικός χρωματισμός του λεωφορείου θα είναι
λευκός, δυναμένου του Ο.Α.Σ.Θ. να αναγράφει επ’ αυτού
το λογότυπο και την επωνυμία του, ως και κοινωνικά
μηνύματα σχετικά με την εξυπηρέτηση των Α.μεΑ., ή να
επικαλύπτει και το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας
αυτών.
Άρθρο 3
Ώρες κυκλοφορίας − εξυπηρέτησης
Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να παρέχει την εν λόγω υπη−
ρεσία εξυπηρέτησης των Α.μεΑ. ως εξής:
• Κατά τις καθημερινές και Σάββατα από ώρας 06:00 έως
και 22:00. (Α΄ Βάρδια: 06:00 −14.00, Β΄ Βάρδια: 14.00−22.00)
• Κατά τις Κυριακές και αργίες από ώρας 07:00 έως
15:00.
Άρθρο 4
Διαδικασία εξυπηρέτησης «Α.μεΑ.»
1. Με τα ως άνω οχήματα θα εξυπηρετούνται τα Α.μεΑ.,
μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση − ραντεβού, είτε
την προηγούμενη, είτε και την ίδια ημέρα (τουλάχιστον
δύο ώρες πριν την ώρα πραγματοποίησης της μετα−
κίνησης, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας)
της μετακίνησης των Α.μεΑ και των συνοδών τους από
και προς τον προορισμό τους (κατοικία, ψυχαγωγία,
νοσοκομείο κ.λπ.).
2. Με τα ως άνω οχήματα και μετά από προσυνεννό−
ηση με Συλλόγους Γονέων Α.μεΑ. ή τους Συνδέσμους
των Α.μεΑ. κ.λπ., δύνανται να οργανώνονται μεταφορές
και για κοινωνικούς σκοπούς (εκδηλώσεις κ.λπ.), τουλά−
χιστον δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα μετακίνησης.
3. Οι μετακινήσεις Α.μεΑ. με τα ως άνω οχήματα,
γίνονται από και προς όλη την περιοχή ευθύνης του
Ο.Α.Σ.Θ.

4. Τα Α.μεΑ και οι συνοδοί αυτών, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν με τα ειδικά οχήματα του Ο.Α.Σ.Θ.,
επικοινωνούν, από την προηγούμενη ημέρα ή την ίδια
ημέρα, με τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Σ.Θ., σε δύο (2),
τουλάχιστον αριθμούς τηλεφώνων που δημοσιοποιεί ο
Ο.Α.Σ.Θ. και λειτουργούν, τουλάχιστον, κατά τις ώρες
07:30 έως 21:30 όλες τις ημέρες (καθημερινές, Σάββατα,
Κυριακές, αργίες), για να δηλώσουν την μετακίνηση και
κάθε σχετικό στοιχείο (τόπος και χρόνος επιβίβασης
− αποβίβασης κ.λ.π.).
5. Πρώτη προτεραιότητα στο δικαίωμα μετακίνησης
έχουν οι κινητικά ανάπηροι «Α.μεΑ.» (με αμαξίδιο ή σο−
βαρότατο κινητικό πρόβλημα που δεν τους επιτρέπει τη
χρήση συμβατικά προσβάσιμων λεωφορείων) (Προτεραι−
ότητα «1») στους οποίους και δίνεται η δυνατότητα να
τηλεφωνήσουν στον Ο.Α.Σ.Θ. από τις 07:30 έως τις 10:00
της προηγούμενης ημέρας για να προγραμματίσουν
πρώτοι την μετακίνηση που επιθυμούν. Ακολούθως οι
έχοντες 100% πρόβλημα όρασης (Προτεραιότητα «2»)
στους οποίους και δίνεται η δυνατότητα να τηλεφω−
νήσουν στον Ο.Α.Σ.Θ. από τις 10:30 έως τις 12:00 για να
προγραμματίσουν την μετακίνηση που επιθυμούν και
στη συνέχεια από τις 12:30 έως τις 14:00 οι υπόλοιπες
κατηγορίες Α.μεΑ (Προτεραιότητα «3») που θα εξυπηρε−
τούνται στα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα ή
με συνδυασμένη μετακίνηση, μετά την ικανοποίηση των
αιτημάτων μετακίνησης των δύο πρώτων κατηγοριών
Α.μεΑ. Μετά τις 15:00 είναι δυνατό και οι 3 κατηγορίες
Α.μεΑ. να προγραμματίσουν μετακίνηση στα εναπομεί−
ναντα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα ή με
συνδυασμένη μετακίνηση. Προκειμένου να εξυπηρετη−
θούν όσο το δυνατόν περισσότερα Α.μεΑ. τίθενται οι
παρακάτω περιορισμοί:
6. α. Το κάθε Α.μεΑ. έχει δικαίωμα το πολύ μίας (1)
πλήρους μετακίνησης προς και από τον προορισμό του
ή δύο (2) απλών μετακινήσεων ημερησίως.
β. Εφόσον ικανοποιηθούν, κατ’ αρχήν, όλα τα υποβλη−
θέντα αιτήματα μετακίνησης και υπάρχουν διαθέσιμα
χρονικά διαστήματα στο ήδη διαμορφωμένο πρόγραμ−
μα εξυπηρέτησης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον
μετακινήσεων, σε όλες τις κατηγορίες Α.μεΑ., πέραν
των περιορισμών που ορίζονται στο προαναφερόμε−
νο εδάφιο α’. Τα επιπλέον, του εδαφίου α’, αιτήματα
μετακίνησης, υποβάλλονται τηλεφωνικά είτε την προ−
ηγούμενη ημέρα μετά τις 18.00, είτε την ίδια ημέρα
μετακίνησης, αλλά τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την
πραγματοποίησή της.
7. Τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Θ. αξιολογούν
τα αιτήματα μετακίνησης των «Α.μεΑ., μεριμνούν και
σχεδιάζουν τη δρομολόγηση και διαδρομή ή διαδρομές
των οχημάτων, ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον κα−
λύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν περισσότερα
Α.μεΑ.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών Α.μεΑ
και Ο.Α.Σ.Θ.
1. Κάθε Α.μεΑ. για να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυ−
πηρέτησης με τα ως άνω οχήματα, υποχρεούται στην
κατάθεση σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία
για την εξυπηρέτηση του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση
κατοικίας και εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, συνή−
θης προορισμός κλπ.), την αναπηρία και το ποσοστό
αυτής (για την απόδειξη υποβάλλεται πιστοποιητικό της
αρμόδιας δημόσιας υγειονομικής υπηρεσίας), καθώς και
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οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο που θα διευκολύ−
νει τη διαδικασία της μελλοντικής του εξυπηρέτησης.
2. Κάθε Α.μεΑ. μετακινούμενο με τα ως άνω οχήματα,
υποχρεούται στην έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού
για μετακίνηση. Για την ομαλή εκτέλεση του καθημερι−
νού προγράμματος εξυπηρέτησης, το όχημα δεν ανα−
μένει τον υποψήφιο επιβάτη Α.μεΑ. και τον συνοδό του
πέραν των πέντε (5) λεπτών της ώρας από την προκα−
θορισμένη ώρα του ραντεβού. Ο έλεγχος της τήρησης ή
μη των παραπάνω θα γίνεται και μέσω του Συστήματος
Τηλεματικής του Ο.Α.Σ.Θ.
3. Το Α.μεΑ., εφόσον δεν προσέλθει στο προκαθο−
ρισμένο ραντεβού και πέραν του ως άνω χρονικού
περιθωρίου των πέντε (5) λεπτών της ώρας, χάνει το
δικαίωμα της συγκεκριμένης μετακίνησης και το ειδικό
όχημα μεταφοράς Α.μεΑ. αναχωρεί για τη συνέχιση του
προγράμματός του.
4. Εφόσον συμβούν δύο (2) μη προσελεύσεις Α.μεΑ.
σε προγραμματισμένες μετακινήσεις του, χάνεται το
δικαίωμα μετακίνησης για ένα (1) ημερολογιακό μήνα
και για κάθε νέα μη προσέλευση χάνεται το δικαίωμα
μετακίνησης για ένα επιπλέον ημερολογιακό μήνα, ενώ,
μετά την 5η μη προσέλευση, η περαιτέρω εξυπηρέτηση
του ως άνω Α.μεΑ. επανεξετάζεται από τα εντεταλμένα
όργανα του Ο.Α.Σ.Θ. Κάθε μη προσέλευση στο ραντεβού
παραγράφεται μετά από διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία της μη προσέλευσης του Α.μεΑ.
5. Τα Α.μεΑ. υποχρεούνται σε έγκαιρη ενημέρωση
{τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα ή το ελάχι−
στο δύο (2) ώρες πριν τη συμφωνημένη ώρα πραγματο−
ποίησης της μετακίνησης} του εντεταλμένου υπαλλή−
λου του Ο.Α.Σ.Θ., για ακύρωση της ήδη συμφωνημένης
μετακίνησης. Εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση
ακύρωσης μιας ήδη επιβεβαιωμένης μετακίνησης, η με−
τακίνηση χρεώνεται στο Α.μεΑ. ως μη προσέλευση.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΣΘ ακυρώσει ή
δεν δύναται, για οποιαδήποτε αιτία, να υλοποιήσει την
προγραμματισμένη μετακίνηση, ή καθυστερεί η μετάβα−
ση του ειδικού οχήματος, πέραν των πέντε (5) λεπτών
της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού,
υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο
τρόπο τον επιβάτη Α.μεΑ.
7. Τα στοιχεία των Α.μεΑ. απαγορεύεται να δημοσι−
οποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Ο.Α.Σ.Θ. ή
οποιοδήποτε όργανο αυτού ή να δοθούν σε οποιοδήπο−
τε τρίτο πρόσωπο (απόρρητα προσωπικά δεδομένα).
Άρθρο 6
Επιμόρφωση προσωπικού εξυπηρέτησης των Α.μεΑ.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλή−
λων του προγράμματος μεταφοράς των Α.μεΑ. μέσω
εξειδικευμένων σεμιναρίων.
Άρθρο 7
Πρόσθετες παροχές
Ο Ο.Α.Σ.Θ., για τη βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπη−
ρέτηση των Α.μεΑ., διαθέτει και προσφέρει στα μετα−
φερόμενα άτομα:
1. Συνοδό, υποχρεωτικά στην Α΄ βάρδια κατά τις κα−
θημερινές. Οι Συνοδοί και οι Οδηγοί (κατά τις ημέρες
και ώρες που δεν υπάρχουν Συνοδοί), εφόσον τα μετα−
φερόμενα Α.μεΑ. δεν συνοδεύονται, μεριμνούν για την
υποβοήθηση των Α.μεΑ., ώστε η επιβίβαση και απο−
βίβαση τους να γίνεται με τον ασφαλέστερο δυνατό
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τρόπο. Διευκρινίζεται ότι, οι Συνοδοί και οι Οδηγοί δεν
υποχρεούνται να μετακινούν το Α.μεΑ. μακριά από το
ειδικό όχημα εξυπηρέτησης. Υποχρεούνται να υποβο−
ηθούν το Α.μεΑ. στην επιβίβαση και αποβίβαση, στο
ακριβές προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, στο οποίο
προσέρχεται το Α.μεΑ. με αποκλειστικά δική του ευθύνη
ή του συνοδού του.
2. Την παροχή εμφιαλωμένου νερού (0,5 lit) κατά τη
θερινή περίοδο (Ιούλιο −Αύγουστο), αν ζητείται από το
μεταφερόμενο Α.μεΑ.
Άρθρο 8
Συνεργασία με συνδέσμους Α.μεΑ.
Ο Ο.Α.Σ.Θ., με σκοπό και στόχο την βέλτιστη δυνατή πα−
ροχή υπηρεσιών προς τα Α.μεΑ., δύναται να συνεργάζεται
με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Α.μεΑ. ή Συνδέσμους
ή Ενώσεις ή Ομοσπονδίες Α.μεΑ. (παραπληγικών κ.λπ.).
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός, τροποποιείται κάθε φορά με
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
μετά από εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ.
Άρθρο 10
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την 1η
του επομένου μήνα, από τη δημοσίευση της απόφασης
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει
να ισχύει η υπ’ αριθμ. Α−75442/6521/26.1.2005 (Β΄ 146)
απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης−Λειτουργίας και Εξυ−
πηρέτησης των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες
(Α.Με.Α), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 1766
(10)
Σύσταση Γραφείου Κινήσεως στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓ−
ΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ της Περιφέρειας Ηπεί−
ρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.
Α΄/30.5.1997).
2. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/22.10.1998).
3. Το με αριθμ.1690/8.5.2007 έγγραφο της Δ.Ε.Σ.Ε
4. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης
Έργων, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε Γραφείο Κινήσεως στη Διεύθυνση Ελέγ−
χου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με
αρμοδιότητες:
α) Διακίνηση οχημάτων και μηχανημάτων.
β) Διακίνηση εργατοτεχνικού προσωπικού.
γ) Ασφάλεια και πυρασφάλεια του Εργοταξίου της
υπηρεσίας.
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δ) Κινητοποίηση όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας
σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.
ε) Έλεγχος προσέλευσης − αποχώρησης του εργα−
τοτεχνικού προσωπικού καθώς και προγραμματισμός
των αιτουμένων κανονικών αδειών του εν λόγω προ−
σωπικού.
Το Γραφείο αυτό θα υπάγεται στο «Τμήμα Συντηρή−
σεως» και η στελέχωσή του θα γίνει με απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 16 Μαΐου 2007

της από ΚΑΡΑΤΣΑΟΥΣΕΒΑ ΕΛΒΙΡΑ σε ΚΑΡΑΤΣΑΟΥΣΙΔΗ
ΕΛΒΙΡΑ.
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η παραπάνω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός
έτους από την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Διόρθωση σφάλματος στην τροποποίηση του Ο.Ε.Χ. της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ιωαννίνων.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
F
(11)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
KARACHAUSHEVA ELVIRA του GEORGI.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3524/2.5.2007 απόφαση της Γενικής
Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου έγινε αποδεκτή
η από 13.9.2004 αίτηση της ομογενούς KARACHAUSEVA
ELVIRA του GEORGI περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθα−
γένειας και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου

Στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Επιχεί−
ρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 377/19.3.2007 (τ.Β΄) επιφέρεται η
πιο κάτω διόρθωση:
Στη σελ. 8399, στον πίνακα μετά το 9ο στίχο προ−
στίθεται:
«οδηγοί/χειριστές/τεχνίτες Μηχανημάτων/23/22/9»
που παραλήφθηκε εκ παραδρομής.
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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