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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ 

του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, 
σε αποφάσεις του κατά το άρθρο 167Α του Κανονι−
σμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) Ιδρύμα−
τος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις,
α) της παρ. 1 του άρθρου 65 και της παρ. 1 του άρθρου 

72 του Συντάγματος,
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 και του άρθρου 167Α 

του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, 
ΦΕΚ 106 Α΄/24.06.1987), όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 1, 97 (πρώην άρθρα 103/91), 164ΣΤ και 
ιδία της παραγράφου 4 αυτού, του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.04.1997), όπως ισχύει,

δ) της υπ’ αριθμ. 2505/07.06.1999 απόφασης Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων «Σύσταση του κατά το άρθρο 
167 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβου−
λευτικό) Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Δημοκρατία» (Φ.Ε.Κ. 116 Α΄/09.06.1999), όπως ισχύει,

2. Την αναγκαιότητα καθορισμού της περιόδου δο−
κιμαστικής λειτουργίας εφαρμογής του συστήματος 
ανάρτησης των αποφάσεων του Ιδρύματος της Βουλής 
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημο−
κρατία, λόγω:

i) των ιδιαίτερων τεχνικών δυσκολιών, που προκύπτουν 
από το γεγονός, ότι δεν συνδέεται η ειδική ιστοσελίδα 
που διατηρεί το ανωτέρω νομικό πρόσωπο της Βουλής 
στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής με το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα της Βουλής και

Πρωτ. 430
Διεκπ. 261Αριθμ. 
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ii) του χρόνου που θα απαιτηθεί, για τη δοκιμαστική 
λειτουργία εφαρμογής του συστήματος ανάρτησης των 
πράξεων, του ανωτέρω νομικού προσώπου σε ειδικό πε−
δίο της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύ−
ει, κατά την οποία περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας 
θα ληφθούν υπ’ όψιν και οι υποδείξεις που τυχόν γίνουν 
από τους χρήστες για τη λειτουργία του συστήματος 
ανάρτησης των εν λόγω πράξεων και αποφάσεων.

3. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών 
της Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζουμε:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

1. Η επέκταση της υποχρέωσης ανάρτησης σε ειδικό πε−
δίο ή κατηγορία της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των 
Ελλήνων και υπό τον τίτλο «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια», 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 
164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, 
εφαρμόζεται αναλογικά και στις αποφάσεις α) του Προέ−
δρου της Βουλής των Ελλήνων, υπό την ιδιότητα του, ως 
Προέδρου του κατά το άρθρο 167Α του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α΄/24.06.1987), 
όπως ισχύει, Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Δημοκρατία, και β) της Εκτελεστικής Επιτροπής του ανω−
τέρω Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημο−
κρατία, εφόσον οι αποφάσεις αυτές συνεπάγονται δαπάνη 
άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις θα αναρτώνται για ενη−
μερωτικούς λόγους και στην αντίστοιχη ειδική ιστο−
σελίδα, που διατηρεί το Ίδρυμα της Βουλής για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στη Διαδικτυακή 
Πύλη της Βουλής.

3. Επιπροσθέτως, θα αναρτώνται κατά τα οριζόμενα 
στις ανωτέρω παραγράφους, ο ετήσιος απολογισμός 
πεπραγμένων και ο ετήσιος προγραμματισμός δραστη−
ριοτήτων του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβου−
λευτισμό και τη Δημοκρατία, μετά την έγκριση τους 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ιδρύματος.

4. Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας εφαρμογής 
του συστήματος ανάρτησης των πράξεων και αποφά−
σεων που αναφέρονται στην παρούσα, ορίζεται σε ένα 
(1) μήνα από την έναρξη ισχύος της.

5. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την 
1η Απριλίου 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

    F 
 Αριθμ. 2/64729/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς 

την ΕΤΕπ για δανεισμό της Παγκρήτιας Συνεταιρι−
στικής Τράπεζας ποσού € 12.500.000.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως του άρθρου 1.
2. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−

κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
− Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και 
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα−
τείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

3. Την αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/09−07−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα.

4. Την με αριθμ. 2015353/2267/1−06−1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ. 80713/08−11−1999 
τροποποιητικής της.

5. Την με αριθμ. FI 81.125/09−12−2011 Δανειακή Σύμβαση 
μεταξύ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

6. Την με αριθμ. 17/10−07−2013 απόφαση της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής.

7. Την από 13−11−2012 Συμφωνία Τροποποίησης 
(Amendment Agreement) μεταξύ ΕΤΕπ και Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας.

8. Την με αριθμ. 1814/01 −07−2013 επιστολή της Παγκρή−
τιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

9. Την με αριθμ 16/30−10−2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

10. Το από 02−07−2013 φαξ της ΕΤΕπ.
11. Το με αριθμ. 5561/10−07−2013 έγγραφο της Τράπεζας 

της Ελλάδος, αποφασίζει:
Ι. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κά−
λυψη της τρίτης εκταμίευσης δανείου της Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας, ποσού δώδεκα εκατομμυ−
ρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000,00) ευρώ (€), 
στο πλαίσιο της με αριθμ. FI 81.125/09−12−2011 Συμφω−
νίας Χρηματοδότησης «PCB Loan for SMEs and Priority 
Lending dated 9 December 2011» ύψους € 50.000.000, η 
οποία τροποποιήθηκε με την από 13−11−2012 Συμφωνία 
Τροποποίησης (Amendment Agreement).

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδύ−
σεων και κεφαλαίου κίνησης των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, και γενικότερα η τήρηση 
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τράπεζα με το 
υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.

Οι κυριότεροι όροι του δανείου είναι οι εξής:

Ποσό € 12.500.000

Εκταμίευση 23 Ιουλίου 2013

Διάρκεια 12 έτη

Περίοδος Χάριτος 3 ½ έτη

Επιτόκιο Κυμαινόμενο 3 Μ euribor συν 
120,3 μονάδες βάσης

Ημερομηνία Πληρωμής Πληρωμή τόκων στο τέλος 
του κάθε τριμήνου στις 23 
Οκτωβρίου, 23 Ιανουαρίου, 
23 Απριλίου και 23 Ιουλίου 
κάθε έτους.
Πληρωμή κεφαλαίου στο τέ−
λος κάθε εξαμήνου με έναρξη 
στις 23 Ιανουαρίου 2017 και 
τελευταία καταβολή στις 23 
Ιουλίου 2025.
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II. Η τράπεζα οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − 25η Δι−
εύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και 
Αξιών) την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του 
δανείου. Επίσης, η τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά 
τρίμηνο στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οι−
κονομικών στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις 
των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1) Τράπεζα
2) Επωνυμία επιχείρησης
3) ΑΦΜ επιχείρησης
4) Ποσό δανείου
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Σύμφωνο Συνεργασίας
III. Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα−

λαμβάνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας κατά κεφάλαιο και τόκους, 
σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθε−
σμης δόσης ή τόκων, που αντιστοιχούν στο ποσό των 
€12.500.000 σύμφωνα με την προαναφερθείσα δανειακή 
σύμβαση και την σχετική τροποποίηση αυτής.

IV. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το με αρ. 5561/10−07−2013 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 104 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

V. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 12.500.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του δανείου τόκων 
και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    F 
 Αριθμ. οικ. 10 (3)

Καθορισμός παγίου χορηγήματος καθαριότητας 
για την ΥΔΕ στο Νομό Αργολίδας.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) Των άρθρων 21 και 26 παρ. 7β του 

Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ. β) Του άρ−
θρου 6 του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως δαπανών 
σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα και γ) Του 
άρθρου 12 του ΠΔ. 151/98 «Περί δαπανών σταθερών και 
διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα».

2. Την απόφαση αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ Β΄ 754/ 
1997) «Ορισμός κύριων διατακτών».

3. Την απόφαση αριθμ. 2062200/6414/0004 (ΦΕΚ Β΄ 858/ 
1997) «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
της εξουσίας να υπογράφουν “Με εντολή Υπουργού” 
στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημοσιονομικών 

Ελέγχων και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».

5. Την παράγραφο 10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
ΦΕΚ 95Α.

6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης 2/ 
5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικο−
νομικών «Περί καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή 
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπη−
ρεσιών».

7. Το Ν. 4220/13 (ΦΕΚ 271 Α΄) «Κύρωση του Γενικού 
Προϋπολογισμού του Κράτους 2014».

8. Τη σχετική απόφαση με αριθμ. 2173/08.01.2014 (ΑΔΑ 
Β165Η−81Ω) ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης στο Βι−
βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
μας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος των παγίων επιχορηγήσεων για 
την αντιμετώπιση δαπανών καθαριότητας Φ. 90−02 και 
Ε.Φ. 235.1232 στην Υ.Δ.Ε. στο Ν. Αργολίδας για το οικο−
νομικό έτος 2014, όπως παρακάτω:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 
Ανά 

3μηνο

Σύνολο

1 Υ.Δ.Ε. 
Ν. Αργολίδας

235 1232 500,00€ 2.000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 8 Ιανουαρίου 2014

  Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΓΛΗ

    F 
Αριθμ. 28 (4)

Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για δαπάνες καθαριότητας της ΥΔΕ Ν. Ροδόπης

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΔΕ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/ 

1963 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» 
(ΦΕΚ Α΄/59).

2. Τις διατάξει; του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και 
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).

3. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/ 
Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού διαδι−
κασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών 
πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων 
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

4. Το νόμο αριθμ. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ. 112/τ.Α΄/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών. διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».

5. Την απόφαση αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 
(ΦΕΚ 858/Β΄/1997) του Υπ. Οικονομικών «περί μεταβίβα−
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σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους 
Προϊστάμενους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας να υπο−
γράφουν “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Διευθυντή 
Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών αριθμ. 
1121303/2068/0006B/13998 (ΦΕΚ 1175/Β΄/1998/11.11.1998).

6. Την απόφαση αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754/
Β΄/97) του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών».

7. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για 
το έτος 2014 ποσού 3.000,00 ευρώ, στον ειδικό Φορέα 
235 και ΚΑΕ 1232 με ποσοστό διάθεσης 90% για κατ’ 
αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.

8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χορη−
γήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης 
του ειδικού Φορέα 235 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό των 250,00 
ευρώ, από Ιανουάριο έως και Νοέμβριο του έτους 2014 
σύμφωνα με το υπάρχον ποσοστό διάθεσης του 90%.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά  
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/ 
25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 3 Ιανουαρίου 2014 

Η Διευθύντρια 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΥΦΟΥ 

F 
 Αριθμ. 30/7055 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 462/106101/3.9.2013 από−

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμή−
ματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού”» (ΦΕΚ 2240/Β΄).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 54, 41, 50, 51, 52, 53 και 90 του Κώδικα 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).

β) του π.δ. 402/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ 187Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ. 356/90 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 
και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

δ) Της παρ. 6, του άρθρου 1, του N. 2503/97 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/Α΄).

ε) Των παρ. 2 του άρθρου 29 και 3 του άρθρου 30, του 
N. 2538/97 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για 
τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρε−
ών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 242/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό−
πουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ 2094/Β).

3. Την υπ’ αριθμ. 462/106101/3.9.2013 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προ−
ϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύ−
θυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος 
να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”» 
(ΦΕΚ 2240/Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 462/106101/3.9.2013 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, και μεταβιβάζουμε στους Γενικούς 
Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού», ως ακολούθως:

1. Η υπό στοιχείο 20 περίπτωση που αφορά τις αρμο−
διότητες της Διεύθυνσης Εισροών Φυτικής Παραγωγής 
της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, αντικα−
θίσταται και το δικαίωμα υπογραφής με «Εντολή Ανα−
πληρωτή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο 
όργανο ως εξής:

«

20. Χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση βεβαίωσης συνδρομής 
νομίμων προϋποθέσεων επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων τύπου Β΄

Προϊστάμενος Δ/νσης

»
2. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εισροών Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, 

μετά την περίπτωση 29 προστίθεται η υπ’ αριθμ. 30 νέα περίπτωση, ως εξής:
«

30. Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋ−
ποθέσεων εμπορίας τύπου Γ΄

Προϊστάμενος Δ/νσης

»
3. Οι περιπτώσεις 5 και 6 που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, της Γενικής 

Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, διαγράφονται. Οι περιπτώσεις 7, 8, 9 και 10 αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8.
4. Οι περιπτώσεις 3 και 4 που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, της 

Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής αντικαθίστανται και το δικαίωμα υπογραφής με «Εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο ως εξής:
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

3.

Χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων σε εφαρμογή των νομών 4036/2012 και 721/1977, 
των Κανονισμών 1107/2009 και 528/2012 και της κοινή υπουργική απόφαση 
4829/52048/3−5−2012 (1471 Β΄). 

Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης

4

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή των νόμων 4036/2012 και 
721/1977, των Κανονισμών 1107/2009 και 528/2012 και της κοινή υπουργική 
απόφαση 4829/52048/3−5−2012 (1471 Β΄), εκτός των αποφάσεων επί ενστάσεων 
και προσφυγών που ασκούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων

Γενικός Γραμματέας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    F 
 Αριθμ. 502 (6)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για έξοδα κοι−

νοχρήστων και θέρμανσης των γραφείων των Υπη−
ρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους 
Νομούς του Κράτους.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α). Των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «Περί Δη−

μόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τα άρθ. 21 και 23 του Ν. 3871/2010).

β) Του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες».

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 
Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

2. Την αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων 
κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1741 Β΄/25−5−2012 και ιδίως 
το άρθρο 2).

3. Την αριθμ. 56568/28−4−2004 (ΦΕΚ Β΄ 842/8−6−2004) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ. 82834/25−8−2005 (ΦΕΚ Β΄ 1304/16−9−2005) όμοια.

4. Την αριθμ. 38666/13−7−2011 απόφαση του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Ορισμός άσκησης παράλ−
ληλων καθηκόντων».

5. Την ανάγκη καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για έξοδα κοινοχρήστων και θέρμανσης των Υπηρεσιών 
Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους νομούς 
του Κράτους.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

Καθορίζουμε το κατ’ αποκοπή χορήγημα για έξοδα 
κοινοχρήστων και θέρμανσης των ανωτέρω Υπηρεσιών 
για το χρονικό διάστημα από 01/1 μέχρι 31/12/2014, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Ειδικός Φορέας 17−220 και Κ.Α.Ε. 1513), 
ως κατωτέρω:

Υπηρεσίες Επιτρόπων
στους Νομούς του Κράτους ΕΥΡΩ

1. Αιτωλοακαρνανίας 1.400,00

2. Αργολίδας 1.000,00

3. Αρκαδίας 1.200,00

4. Άρτας 1.400,00

5. Βοιωτίας 1.500,00

6. Έβρου 1.100,00

7. Ευβοίας 1η & 2η Υπηρεσία 1.400,00

8. Ευρυτανίας 1.500,00

9. Θεσπρωτίας 1.200,00

10. Ιωαννίνων 1.200,00

11. Καρδίτσας 2.000,00

12. Κεφαλληνίας 1.200,00

13. Κιλκίς 2.100,00

14. Κυκλάδων 1.200,00

15. Λάρισας (1η και 2ηΥπηρεσία ) 1.500,00

16. Λέσβου 1.600,00

17. Μαγνησίας 1.600,00

18. Μεσσηνίας 1.200,00

19. Πρεβέζης 1.000,00

20. Ρεθύμνης 1.000,00

21. Ροδόπης 700,00

22. Σερρών 700,00

23. Τρικάλων 2.000,00

24. Φθιώτιδας 1.500,00

25. Φωκίδας 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 33.700,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014
Η Γενική Συντονίστρια

ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Διοικητής Υποστήριξης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ
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    Αριθμ. 7012/6/103−λα΄ (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 16−7−2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄/152).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Περ. Β΄ εδαφ. 5 της 7004/3/60 από 6−9−2012 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄/2459).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Τροποποίηση διατάξεων

1. α. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής στολής τελετών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
της 7012/6/103 από 5−7−2009 απόφασής μας (Β΄/1426), η φράση «– Χειρόκτια χρώματος λευκού υφασμάτινα» αντι−
καθίσταται από τη φράση «− Χειρόκτια χρώματος λευκού δερμάτινα.».

β. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στολή απλή τελετών (υπ’ αριθ. 3).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως:

Χειμερινή Θερινή

− Πηλίκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, λαιμοδέτης, ποδεία, ζω−
στήρας και χειρόκτια της υπ’ αριθ. 8 χειμερινής στολής.

− Πηλίκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, λαιμοδέτης, ποδεία, και 
ζωστήρας της υπ’ αριθ. 8 θερινής στολής.

− Υποδύτης και υποδήματα της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής 
στολής.

− Υποδύτης και υποδήματα της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής 
στολής.

− Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας. − Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
− Ταινία μεγαλόσταυρου. − Χειρόκτια σουετίνας χρώματος γκρι κυανού.
− Παράσημα – μετάλλια (διάσημα). − Ταινία μεγαλόσταυρου.
− Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. − Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).

− Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.»
2. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 8 της ίδιας ως άνω απόφασης, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 

2 της 7012/6/103−η από 31−12−2009 απόφασής μας (Β΄/21), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με τη στολή του εδαφίου α΄ φέρεται από τους αξιωματικούς των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης, μπερές 

χρώματος μαύρου. Κατ’ εξαίρεση, κατά τους θερινούς μήνες και σε χρονικές περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, 
κατόπιν διαταγής του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, δύναται να φέρεται, αντί 
του μπερέ, τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά τη θερινή περίοδο κατόπιν διαταγής του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 

δύναται, κατ’ εξαίρεση, να φέρεται, αντί του μπερέ, τζόκεϋ χρώματος φαιοκίτρινου και αντί του χιτωνίου τύπου 
υποδύτη η προβλεπόμενη στη σύνθεση της στολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου φανέλα, με κοντές 
χειρίδες, επί της οποίας αποτυπώνονται τα ακόλουθα:»

4. α. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής στολής τελετών της παραγράφου 1 του άρθρου 11 
της ίδιας ως άνω απόφασης, η φράση «– Χειρόκτια χρώματος λευκού υφασμάτινα» αντικαθίσταται από τη φράση 
«− Χειρόκτια χρώματος λευκού δερμάτινα.».

β. Η παράγραφος 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στολή απλή τελετών (υπ’ αριθ. 3).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως:

Χειμερινή Θερινή
− Πηλίκιο, χιτώνιο, φούστα, λαιμοδέτης, ποδεία, ζωστή−
ρας και χειρόκτια της υπ’ αριθ. 8 χειμερινής στολής.

− Πηλίκιο, χιτώνιο, φούστα, λαιμοδέτης, ποδεία, και 
ζωστήρας της υπ’ αριθ. 8 θερινής στολής.

− Υποδύτης και υποδήματα της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής 
στολής.

− Υποδύτης και υποδήματα της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής 
στολής.

− Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας. − Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
− Ταινία μεγαλόσταυρου. − Χειρόκτια σουετίνας χρώματος γκρι κυανού.
− Παράσημα – μετάλλια (διάσημα). − Ταινία μεγαλόσταυρου.
− Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. − Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).

− Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.»
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5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 29 της 
ίδιας ως άνω απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επί του επενδύτη τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου 
fly) φέρονται, μόνον, το διακριτικό Σώματος Ελληνικής 
Αστυνομίας και τα διακριτικά βαθμού, κατά τα οριζό−
μενα αντιστοίχως, στα άρθρα 44 και 54 παρ. 3 περ. β΄, 
55 παρ. 4, 56 παρ. 2, 57 παρ. 2, 58 παρ. 4 και 59 παρ. 3 
της παρούσας.

6. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 
της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Από δέρμα χρώματος λευκού ή μαύρου και εσω−
τερικά φέρουν κατάλληλη επένδυση.».

7. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 54 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«α. Τα διακριτικά των ανώτατων αξιωματικών φέρονται 
επί των επωμίδων των χιτωνίων των υπ’ αριθ. 2, 3, 3α, 
4, 5, 6, 7, 7α, 7β, 8, 8β και 8ε στολών και των επενδυτών, 
με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

β. Τα διακριτικά επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των 
υπ’ αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ και 9δ στολών, της μπλού−
ζας τύπου “πόλο” και των επενδυτών τύπου μπουφάν 
(μπουφάν τύπου fly), φέρονται στο αριστερό τους πέτο, 
κεντητά σε μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου 
χρώματος.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
58 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ’ αριθ. 8δ, 9, 
9α, 9β, 9γ και 9δ στολών, της μπλούζας τύπου “πόλο” 
και των επενδυτών τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly), 
φέρονται στο αριστερό τους πέτο, κεντητά σε μικρο−
γραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος».

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 της ίδιας ως άνω 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα διακριτικά του βαθμού του Υπαρχιφύλακα φέ−
ρονται στο μέσο του βραχίονα και στο εξωτερικό μέρος 
αμφότερων των χειρίδων των χιτωνίων των υπ’ αριθ. 
7β, 8, 8β, 8ε και 8β/1 στολών, των επενδυτών, εκτός του 
επενδύτη τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) και των 
υποδυτών. Επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ’ 
αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ και 9δ στολών, της μπλούζας τύπου 
“πόλο” και των επενδυτών τύπου μπουφάν (μπουφάν 
τύπου fly), φέρονται στο αριστερό τους πέτο, κεντητά 
σε μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος».

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 της ίδιας ως άνω 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Φέρεται στη βάση των επωμίδων των χιτωνίων των 
υπ’ αριθ. 7β, 8 8β, 8δ, 8ε, 8β/1 στολών, των επενδυτών και 
των υποδυτών. Επί της μπλούζας τύπου “πόλο” φέρεται 
στο αριστερό ημιθωράκιο, στο ύψος του στήθους, επί 
κατάλληλης προσθαφαιρούμενης διάταξης, που καθο−
ρίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2014

Ο Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Αριθμ. 78 (8)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έως 31/12/2014 για 

το προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ−
ξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 53−56 του Νόμου 2218/1994 

(ΦΕΚ 90Α΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροπο−
ποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 
και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 4683/1998 (ΦΕΚ 140Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 2141/1998 (ΦΕΚ 78Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και 
Διαχείρισης των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 190−193 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄/07−06−2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26Α΄/9−2−2007), 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α΄/18−3−1998), 
25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α΄/9−9−1999) και 6 και 
17 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄/15−3−2010).

6. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/19.8.2005) 
περί χρονικών ορίων εργασίας και διευθέτησης του 
χρόνου εργασίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15−7−2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011 
(ΦΕΚ 152Α΄/1−7−2011).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297Α΄/23−12−2003).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226Α΄/27−10−11) περί υπερωριακής εργασίας.

10. Τις διατάξεις της περ. 12 της υπ. Γ1 του άρθρου 1 
του Ν. 4093/2012 (222Α΄/12−11−2012).

11. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι−
σμό έτους 2014 του ΠΤΑ΄/ΠΔΕ ποσό 20.000€ (ΚΑ 60.00) 
και ποσό 15.000€ (Κ.Α. 61.01).

12. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων 
του ΠΤΑ και τα αυξημένα καθήκοντα των υπαλλήλων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας με αμοιβή για δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους του 
ΠΤΑ/ΠΔΕ και μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα για 
απογευματινή εργασία εργάσιμων ημερών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 περί 
υπερωριακής εργασίας έως 31/12/2014. Η ονομαστική 
κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεότερη 
απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
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    Αριθμ. 98 (9)
Ανάθεση εξουσίας παραλαβής εγγράφων 

στο Διευθυντή του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ. Α΄/13.6.1994) 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/16−9−1994), το Ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997) και το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/
τΑ΄/8.10.2001).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192 και 193 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Την υπ’ αριθμ. 190303/1645/2011 (ΦΕΚ 452/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
22−12−2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά−
δας περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

4. Την υπ’ αριθμ. 4683/1998 (ΦΕΚ 140/τ.Β΄/18−2−1998) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκ/σης περί Κανονισμού Προσωπικού των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 2141/1998 (ΦΕΚ 78/τ.Β΄/4−2−1998) από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης περί κανονισμού οικονομικής δι−
οίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων 
Ανάπτυξης όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 286/τ.Β΄/1998 και 
ΦΕΚ 578/τ.Β΄/1998 και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
9383/1998 (ΦΕΚ 288/τ.Β΄/1998) και 40608/2001 (ΦΕΚ 
1428/τ.Β΄/2001) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Την υπ’ αριθμ. 2009/3−9−2012 απόφαση του Προέ−
δρου του ΠΤΑ−ΠΔΕ με την οποία ορίσθηκε Διευθυντής 

και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

7. Την υπ’ αριθμ. 285/2012 (ΦΕΚ 555/Β΄/2−3−2012) απόφα−
ση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ−ΠΔΕ περί «Ανάθεσης 
στον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εξουσίας υπογραφής 
κατά το άρθρο 191 παρ. 3. ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 
τ.Α΄/7−6−2010)».

8. To Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28−6−2006) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

9. Την ανάγκη για άμεση και εύρυθμη λειτουργία του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στο Διευθυντή του Περιφερειακού Τα−
μείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε 
περίπτωση απουσίας του στον αναπληρωτή του, την 
εξουσία να παραλαμβάνει κατά εξουσιοδότηση του 
Προέδρου:

• κάθε είδους δικόγραφα που απευθύνονται στο ΠΤΑ−
ΠΔΕ

• εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται στο ΠΤΑ−ΠΔΕ
• συμβάσεις ενεχυρίασης απαίτησης για έργα του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στα οποία ορί−
ζεται υπόλογος διαχειριστής το ΠΤΑ−ΠΔΕ

• κατασχέσεις εις χείρας τρίτου που απευθύνονται 
στο ΠΤΑ−ΠΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης ορίζεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα 17 Ιανουαρίου 2014 

Ο Πρόεδρος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ  
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