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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/2827/0025 (1)
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−

λών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΣΥΝ.ΠΕ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρί−

του του ν. 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της από 

8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 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΄ 
1816/12.12.2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της 
εξουσίας 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 Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων».

4) Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995 απόφασή μας, 
«Καθορισμός 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 υπ’ αριθμ. 38/12.1.2007 έγγραφο της ανωτέρω 
Τράπεζας με το οποίο ζητά την αύξηση του ορίου έκ−
δοσης των εγγυητικών της επιστολών από το ποσό 
των 8.000.000,00 €, που έχει καθορισθεί με την υπ’ 
αριθμ. 2/3116/0025/10.2.2006 απόφασή μας, στο ποσό 
των 15.000.000,00 €.

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 το ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙ−
ΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ, 
(10.000.000 €), 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 εκτέλε−
ση έργων, προμήθειες, κ.λπ. (απόφασή μας υπ’ αριθμ. 
2028691/4534/3.8.1995). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ 
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    Αριθμ. Π1β/Γ.Π. 146231/06 (7)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφα−

σης Π2β/οικ.2808/1997 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγω−
γής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών − Παιδικών − 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών 
και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκο−
πικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645 τ.Β΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. Των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 1 του 

ν.2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ−
στασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 213 τ.Α΄).

β. 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 τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Π2β/οικ.2808/1997 απόφαση «Προϋπο−
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών− 
Παιδικών − Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλα−
ξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, 
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645 τ.Β΄), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο 
Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311 
τ. Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η περίπτωση 1 της παραγρ. Α΄ του άρθρου 2 αντικα−

θίσταται ως εξής:
«1. Οι Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και 

Διαπαιδαγώγησης ιδρύονται μέσα σε αστικές − ημιαστι−
κές − αγροτικές περιοχές. Απαγορεύεται η εγκατάσταση 
των Μονάδων Φ.Π.Α.Δ. σε οικοδομές, όταν τμήματα των 
οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, 
έχοντας κοινή με τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. είσοδο ή έξο−
δο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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