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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. 57283/ΔΕ−8507
(1)
Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη
λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του
επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με
τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση
του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.....
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Καθορισμός μέτρων ελέγχου για την εκτέλεση του
Καν (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου.............................................................. 2
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα
δάνεια που θα χορηγηθούν στις Ενώσεις Αγροτι−
κών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθ−
μιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για
αγορά ή παραλαβή δημητριακών από παραγω−
γούς το έτος 2008 ........................................................................ 3
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τον Δημ.
Παιδικό σταθμό Δ.Δ Καστανέων Δήμου Βύσσας 4
Σύσταση Αστυνομικής Επιτροπής Νομού Αιτωλ/νίας
του άρθρου 15 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/29.2.2000)
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσι−
ας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας και άλλες διατάξεις»................................................. 5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.101735/57310/1
8.11.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 6
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.114302/45
218/18.11.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσω−
τερικών ....................................................................................
7
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 76050/1227
απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας ................................................................. 8

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 2212/22.9.1952 (ΦΕΚ.266/Α/
25.9.1952), των ν.δ. 2957/10.8.1954 (ΦΕΚ 486/Α/18.8.1954)
και 4355/20.8.1964 (ΦΕΚ 146/Α/28.8.1964).
β. Τις υπ’ αριθμ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 (ΦΕΚ
75/Β/26.3.1953), 32965/23.5.1953 (ΦΕΚ 128/Β/8.6.1953),
39410/30.6.1953 (ΦΕΚ 167/Β/31.7.1953), 50202/ΛΟ 607/
16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (ΦΕΚ 485/Β/30.11.1960),
46450/ΛΟ 975/21.12.1960 (ΦΕΚ 3/Β/4.1.1961), 61029/ΛΟ 393/
23.12.1964 (ΦΕΚ 118/Β/11.2.1965) και 72589/ΛΟ 467/27.12.1965
(ΦΕΚ 6/Β/11.1.1966) αποφάσεις των Υπουργών Συντονι−
σμού και Οικονομικών «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών
δημοσίων επενδύσεων κλπ.» καθώς και την υπ’ αριθμ.
8511/493/17.1.1972 (ΦΕΚ 78/Β/27.1.1972) απόφασή μας «περί
εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματο−
ποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων».
γ. Την υπ’ αριθμ. ΛΟ 588/15.6.1956 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Συντονισμού «περί διαδικασίας χρηματοδότησης
δημοσίων επενδύσεων».
δ. Τις διατάξεις των Συλλογικών Αποφάσεων έτους
2008.
ε. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ165/Α/14.7.2000) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
στ. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών».
ζ. Το Γεγονός ότι από την διάταξη αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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η. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2008−
2009.
θ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β
1948/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών».
ι. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσί−
ων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να
καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το
επόμενο και να ρυθμιστούν ορισμένα άλλα σχετικά θέ−
ματα, αποφασίζουμε:
Για την τακτοποίηση των πληρωμών δημοσίων επεν−
δύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους καθώς επί−
σης και για την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης του
προγράμματος κατά τις αρχές του επομένου έτους, να
εφαρμοσθούν τα ακόλουθα :
Α. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2008
Προθεσμία ενέργειας πληρωμών του οικονομικού
έτους που λήγει
1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθε−
σίμων πόρων του προγράμματος σύμφωνα και με τις
οδηγίες της εγκυκλίου του ΠΔΕ με αρ. πρ. 4485/ΔΕ−
627/29.1.2008 και για την διευκόλυνση των εργασιών της
Τράπεζας της Ελλάδος ιδιαίτερα τον μήνα Δεκέμβριο,
η Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλείται να εκτελεί κα−
τανομές χρηματοδότησης μέχρι 31.12.2008 και να είναι
σε θέση να εκτελέσει το νέο πρόγραμμα από 2.1.2009
χωρίς καθυστερήσεις.
2. Οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς δημοσίων
επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλά−
δος, για την πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού
ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, επιτρέ−
πεται να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 31.12.2008.
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε οι επιταγές που
θα εκδοθούν από τους υπολόγους διαχειριστές των
έργων κατά το μήνα Δεκέμβριο να έχουν εξασφαλίσει
επαρκές υπόλοιπο στους αντίστοιχους λογαριασμούς,
με εντολές κατανομών που έχουν ήδη εκτελεστεί από
την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αν δεν τηρηθεί πιστά η ανωτέρω πάγια διαδικασία,
επιταγές που θα εκδίδονται χωρίς επαρκές υπόλοιπο
και θα κατατίθενται προς πληρωμή στην Τράπεζα της
Ελλάδος, δεν θα εξοφλούνται και η ευθύνη θα βαρύνει
αποκλειστικά όσους εμπλέκονται.
Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών
3. Οι υπόλογοι διαχειριστές των λογαριασμών δημο−
σίων επενδύσεων υποχρεούνται, σύμφωνα με την καθιε−
ρωμένη διαδικασία, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας
να επανακαταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής,
που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους που λήγει, στο λογαριασμό του έργου από τον
οποίο έχει αναληφθεί η προκαταβολή αυτή.
4. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που εδρεύ−
ουν στα Υπουργεία και τους νομούς της χώρας και τα
Ειδικά Λογιστήρια, πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες
σχετικές οδηγίες στους διαχειριστές των έργων και να
ελέγξουν κάθε περίπτωση που δεν θα είναι σύμφωνη
με την ως άνω διαδικασία.

5. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται :
α. Οι διαχειριστές λογαριασμών διοικητικών δαπανών
για τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2008, οι οποίοι υπο−
χρεούνται τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα προκαταβολών
να τα καταθέσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2009
στο λογαριασμό «αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οι−
κονομικών ετών».
β. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και
οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές
λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 32965/23.5.1953 απόφαση, για τους οποίους
έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει
από τον αντίστοιχο λογαριασμό δαπανών εξωτερικού.
Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων
6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεού−
νται να στείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που
θα γίνουν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2008 σε βάρος του
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομι−
κού έτους που λήγει, στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού
Ελέγχου που εδρεύουν στα Υπουργεία, τους νομούς
της χώρας ή τα Ειδικά Λογιστήρια, το αργότερο μέχρι
τέλους Ιανουαρίου 2009.
7. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες Δημοσι−
ονομικού Ελέγχου και τα Ειδικά Λογιστήρια να συνε−
χίσουν, με βάση τα δικαιολογητικά που θα τους απο−
στέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής (τακτικών ή προπληρωμής) σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων
του οικονομικού έτους που λήγει, μέχρι τέλους Απριλίου
2009 το αργότερο.
8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επεν−
δύσεων που μεταβιβάστηκαν στους δευτερεύοντες
διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον
δεν ανακλήθηκαν, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας,
δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου 2009.
Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού
έτους που λήγει.
9. Προς τακτοποίηση και διαχωρισμό των πληρωμών
δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λή−
γει, ανακαλούνται όλα τα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008
υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών που έχουν
ως διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή
Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.1953, καθώς
επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία
των «λοιπών λογαριασμών».
10. Η εξόφληση των διοικητικών δαπανών του έτους
που λήγει, πρέπει να γίνει μέχρι τέλους Δεκεμβρίου
2008 είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προ−
καταβολής μέσα στον ίδιο μήνα, η οποία θα αποδοθεί,
όπως καθορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 6, μέχρι
τέλους Ιανουαρίου 2009.
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ EΤΟΥΣ 2009
11. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εκτε−
λεστεί κατά το προσεχές έτος, θα προσδιορισθεί με τις
συλλογικές αποφάσεις που θα εκδοθούν για το έτος
αυτό, οι οποίες θα καθορίζουν τόσο τα έργα που θα
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εκτελεσθούν όσο και την ετήσια πίστωση κάθε έργου,
ακόμη δε και το συνολικό ύψος πληρωμών κάθε συλ−
λογικής απόφασης.
Μέχρι όμως να πραγματοποιηθεί η έκδοση των ανω−
τέρω συλλογικών αποφάσεων έτους 2009 και για να
εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της
εκτέλεσης του προγράμματος από τις αρχές του νέου
έτους, παρέχονται με την απόφαση αυτή οι ακόλουθες
εγκρίσεις χρηματοδότησης και πληρωμών σε βάρος
των πιστώσεων του προσεχούς έτους:
α. Κάθε έργο και μελέτη, του λοιπού ΠΔΕ (Εθνικοί
Πόροι) που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις
ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/1, ΣΑ/5 και ΣΑ/6, καθώς και
για κάθε έργο ή μελέτη του συγχρηματοδοτούμενου
ΠΔΕ (Γ΄ ΚΠΣ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής
ΙΙ κ.λ.π.) που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις
ΣΑ/3 και ΣΑ/7 του έτους 2008 και δεν αποπερατώθηκε ή
δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματο−
δοτηθεί μέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την
εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2008 και επί πλέον με
ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της πίστωσής
του, ομοίως, του έτους 2008.
Προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω εγκρίσεων
είναι ότι αφενός η χρηματοδότηση και οι αντίστοι−
χες πληρωμές θα γίνονται μέσα στα όρια του ολικού
προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για κάθε έργο και
μελέτη και αφετέρου η διάθεση των πιστώσεων θα
είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό αυτό και τους
ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Κάθε αναγκαία
επαύξηση ή τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί
από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με
τις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2009, μέσα στις
προθεσμίες που θα τεθούν με την εγκύκλιο κατάρτισης
του ΠΔΕ 2009.
Η χρηματοδότηση των νέων έργων θα γίνει μετά την
έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2009.
β. Η ευθύνη της σωστής εφαρμογής της ανωτέρω
παραγράφου θα πρέπει να ελέγχεται απαραίτητα από
τους Γενικούς Γραμματείς των φορέων, των υπηρεσιών
που έχουν την αρμοδιότητα στην έκδοση των Συλλογι−
κών Αποφάσεων, των αποφάσεων κατανομών χρημα−
τοδότησης και έκδοσης επιταγών.
Παρεκκλίσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταλογι−
σμούς των ποσών που θα διατεθούν.
γ. Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις έχουν προθεσμία μέ−
χρι την έκδοση κάθε συλλογικής απόφασης οπότε, για
τη συγκεκριμένη απόφαση που εκδόθηκε, ισχύουν οι
πιστώσεις και διατάξεις αυτής.
Τα έργα που χρηματοδοτούνται και ολοκληρώνονται
με προκαταβολές στο πλαίσιο της παραγράφου αυτής,
θα πρέπει να προτείνονται απαραίτητα εντός του ιδίου
έτους για ένταξη στις Συλλογικές Αποφάσεις. Περιπτώ−
σεις έργων που εμφανίζουν πληρωμές κατά τη διάρκεια
του έτους χωρίς να έχουν προταθεί για ένταξη σε Συλ−
λογικές Αποφάσεις δεν θα καλύπτονται εκ των υστέρων
με τροποποίηση Συλλογικών Αποφάσεων και η ευθύνη
θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φορείς.
δ. Έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με
τις εγκρίσεις της παραγράφου αυτής και δεν θα καλύ−
πτονται με αντίστοιχη πίστωση από συλλογική απόφαση
που θα εκδοθεί, πρέπει απαραιτήτως να τακτοποιηθούν
εκ των υστέρων με ενέργεια και ευθύνη των αρμοδίων
Φορέων – Υπουργείων − Περιφερειών.

36453

Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, εφόσον κατά τη δι−
άρκεια του έτους έχουν προταθεί μεταβολές στις πι−
στώσεις των έργων, οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει
να βρίσκονται εντός του ορίου των μεταβολών. Τούτο
κρίνεται απαραίτητο ώστε κατά τον απολογισμό του
ΠΔΕ να μη διαπιστώνονται περιπτώσεις όπου οι πλη−
ρωμές εμφανίζονται μεγαλύτερες των πιστώσεων. Οι
τυχόν υπερβάσεις πληρωμών έναντι των πιστώσεων δεν
μπορούν να τακτοποιηθούν από την Υπηρεσία μας και
θα βαρύνουν αποκλειστικά τους φορείς.
ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να εκτελεί,
με ευθύνη των Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης
εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με αυτά που κα−
θορίστηκαν ανωτέρω. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων
αυτών θα καταλογίσει εκ των υστέρων σε βάρος των
πιστώσεων που θα εγκριθούν με τις συλλογικές απο−
φάσεις έτους 2009.
12. Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου
2008 των λογαριασμών εξουσιοδότησης των έργων,
μελετών και διοικητικών δαπανών που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία θα ακυρωθούν σύμ−
φωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης αυτής, δεν
επαναχορηγούνται στο νέο έτος.
Η επανατροφοδότηση των λογαριασμών θα γίνει με
νέα χρηματοδότηση από τους λογαριασμούς των συλ−
λογικών αποφάσεων ύστερα από πρόταση των φορέων
και σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει ή, κατά τον
Ιανουάριο και μόνο απευθείας από το Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών.
13. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα υπόλοιπα των λογα−
ριασμών της 31 Δεκεμβρίου 2008 που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό ή
Δημόσια Επιχείρηση δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές
από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι πε−
ρατώσεως των έργων, άσχετα από το οικονομικό έτος.
Είναι αυτονόητο, ότι τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κλπ.,
πρέπει να ξαναγράψουν στον προϋπολογισμό τους του
επομένου έτους τα υπόλοιπα αυτά, εφαρμόζοντας τις
διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.1953.
14. Τα αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα και ΑΕ του Δη−
μοσίου της παραγράφου 13, καθώς και τα Περιφερειακά
Ταμεία – ΔΕΚΟ και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που
είτε επιχορηγούνται από το ΠΔΕ, είτε ορίζονται υπόλο−
γοι Διαχειριστές και κρατούν τα υπόλοιπά τους πέραν
της 31.12.2008 οφείλουν απαραίτητα να αναφέρουν στη
Δ/νση των Δημοσίων Επενδύσεων (FAX 210−3332963)
εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2009 τα υφιστάμενα αδιάθετα υπόλοιπα κατά Συλλογική
Απόφαση που παραμένουν στον λογαριασμό τους την
1.1.2009 και τηρούνται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος,
είτε σε άλλη Τράπεζα. Ειδικά για τις ΔΕΚΟ τα στοιχεία
αυτά πρέπει να αποσταλούν με υπογραφή των αρμόδιων
Γενικών Γραμματέων του φορέα που τις εποπτεύει.
Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασμών έργων που
έχουν αποπερατωθεί πρέπει υποχρεωτικά με ευθύνη
του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα – ΔΕΚΟ
να επιστραφούν στο Λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα
Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών»
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθ’ όσον δεν
επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν
αυτών που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων.
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Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών της κατηγορίας
λογαριασμών 231 μπορούν να κατατίθενται είτε στο
λογαριασμό 23/3100100000001008 «Αδιάθετα υπόλοιπα
παρελθόντων ετών Υπουργείου Οικονομίας & Οικονο−
μικών» είτε στους λογαριασμούς σε βάρος των οποίων
εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκ−
δοσης των επιταγών.
Οι καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που
κατατίθενται σε λογαριασμούς της ανωτέρω κατηγο−
ρίας θα υπόκεινται στα οριζόμενα στο 20949/ΔΕ−3098/
29.5.1991 έγγραφό μας και όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 4118/ΔΕ−649/29 Ιανουαρίου 2007 απόφαση
και εφ’ όσον δεν αντληθούν εντός του επόμενου έτους
από την κατάθεση, θα μεταφέρονται αυτόματα από την
Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό αδιάθετων υπο−
λοίπων Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών
ετών Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
15. Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών εξωτερικού
του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων για όσες δαπάνες
εκτελούνται από 1.1.2001 και εφεξής έχει ως εξής:
α) Η άντληση πιστώσεων δαπανών εξωτερικού γίνεται
i) με την απ’ ευθείας αποστολή της εγγράφου εντο−
λής από τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτέλεση
της πληρωμής στο εξωτερικό, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
ii) Με την υποβολή αντίστοιχων κατανομών χρηματο−
δότησης από τους αρμόδιους Φορείς προς την Τράπεζα
της Ελλάδας στην κατηγορία των εξουσιοδοτήσεων
πληρωμής χωρίς υπόλογο, στο συγκεκριμένο έργο του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για οποιαδή−
ποτε δαπάνη που αφορά εφόδια, αμοιβές κλπ. από το
εξωτερικό.
Στην ανωτέρω κατανομή χρημ/σης θα αναφέρεται η
υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδας να ενεργεί για
την τακτοποίηση τυχόν ανακλήσεων αδιαθέτων υπο−
λοίπων και επιστροφών τρεχούσης χρήσεως που θα
προκύψουν.
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επεν−
δύσεων
16. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της
χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους
που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκα−
ταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου
2008 αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, να μετα−
φέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας
εξουσιοδότησης πληρωμής, τόσο των έργων κλπ. όσο
και των λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, σε
λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που θα ανοιχθεί στο
κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών−Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιο−
δοτήσεων πληρωμής». Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως
μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν,
θα μηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των
υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποί−
ους ανακλήθηκαν.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα υπόλοιπα των λο−
γαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ26900000 και
τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατα−
σκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου,
Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας,

Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Ατ−
τικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαϊας, Αργολίδας, Λάρισας,
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας
και Βοιωτίας» θα μεταφέρονται στο Λογαριασμό «ΕΔ Συ−
νεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρό−
τησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση
του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
(Ε.Τ.Α.Ε.Α.) με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την
Τράπεζα της Ελλάδος στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
του ΥΠΟΙΟ. Ομοίως θα αντιμετωπισθούν τυχόν έργα
που θα ενταχθούν στο μέλλον και οι πιστώσεις τους
θα προέρχονται από κατάθεση του Ε.Τ.Α.Ε.Α.
17. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασμών δηλαδή :
α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό και β)
των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιποί
λογαριασμοί», δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της με−
ταφοράς τους «εις νέον» σύμφωνα με τα καθιερωμένα.
Ειδικά θέματα
18. Κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3614 ΦΕΚ 267/3.12.2007
άρθρο 14 παρ. 12 «Οι αποφάσεις εγκρίσεων έργων – με−
λετών του ΠΔΕ που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του
έτους (προεγκρίσεις) έχουν την ίδια ισχύ με τις Συλ−
λογικές Αποφάσεις έργων – μελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) και
δεν απαιτείται η έκδοση ΣΑ στο τέλος του έτους. Ο
απολογισμός έτους του ΠΔΕ θα περιλαμβάνει στοιχεία
των ΣΑ έργων – μελετών, των αποφάσεων εγκρίσεων
(προεγκρίσεις) και στοιχεία πληρωμών της Τράπεζας
της Ελλάδος».
19. Οι διορισμένοι διαχειριστές των λογαριασμών, αν
δεν αντικατασταθούν με ειδική απόφαση, θα παραμεί−
νουν και κατά το νέο οικονομικό έτος και θα ενεργούν
αναλήψεις με νέο στέλεχος επιταγών που θα χορηγηθεί
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
20. Επιταγές που θα εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρί−
ου 2008 και δεν θα εξοφληθούν μέχρι την ημερομηνία
αυτή, δεν θα εξοφλούνται μεταγενέστερα παρά μόνον
μετά από νέα χρηματοδότηση και η σχετική δαπάνη
θα βαρύνει τις πιστώσεις του νέου οικονομικού έτους
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
11α της παρούσας απόφασης.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέ−
πει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και μάλιστα μέσα
στο μήνα Δεκέμβριο 2008 εξόφληση λογαριασμών που
αφορούν σε δαπάνες λήγοντος έτους που έχουν εκ−
καθαρισθεί. Επίσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη
εξόφληση τυχόν διοικητικών δαπανών είτε με τακτική
πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής.
Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ−
ΔΥΣΕΩΝ
21. Οι μεταβολές στον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων 2008 που αποσκοπούν στην εναρμόνιση
των πιστώσεων αυτού με τις πληρωμές του προγράμ−
ματος δημοσίων επενδύσεων που εγκρίνονται ή πραγ−
ματοποιούνται, θα συνεχίσουν να γίνονται με αποφάσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

IΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 450/2008
(2)
Καθορισμός μέτρων ελέγχου για την εκτέλεση του Καν
(ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. οικ 4344/6.11.2008 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6
του άρθρου 11 του ν.2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).
4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως
διατάξεων τινών του ν.4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).
5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).
7) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005)και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 450/2008 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 7.11.2008 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε απόφαση για τον καθορισμό μέτρων ελέγ−
χου για την εκτέλεση του Καν (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Μέτρα ελέγχου
1. Οι υπάλληλοι (χημικοί και χημικοί μηχανικοί) του
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) διενεργούν επιθε−
ωρήσεις, ελέγχους και δειγματοληψίες στους χώρους
παραγωγής, αποθήκευσης και εν γένει διακίνησης χη−
μικών ουσιών, παρασκευασμάτων και αντικειμένων που
εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ,
με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής τους.
2. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας και εξέτασης των
δειγμάτων των χημικών ουσιών, παρασκευασμάτων και
αντικειμένων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονι−
σμού 1907/2006/ΕΚ, διενεργούνται κατά τρόπον ανάλογο
με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών
και Αντικειμένων κοινής Χρήσης.
3. Οι περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) του
Γ.Χ.Κ., υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, καταρτίζουν και εκτελούν τακτικά και
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έκτακτα προγράμματα επιθεωρήσεων/ελέγχων για τη
διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού
1907/2006/ΕΚ, κατόπιν προηγούμενης ή μη προειδοποίη−
σης των επιχειρήσεων για την επικείμενη επιθεώρηση/
έλεγχο. Επιθεωρήσεις χωρίς προηγούμενη προειδοποί−
ηση της επιχείρησης διενεργούνται για λόγους προστα−
σίας της ανθρώπινης υγείας ή/και του περιβάλλοντος.
4. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, οι διενεργήσαντες
αυτήν υπάλληλοι συντάσσουν και υποβάλλουν γραπτή
έκθεση, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών, στον Προϊστά−
μενο της ελέγχουσας Χημικής Υπηρεσίας, ο οποίος τη
διαβιβάζει με συστημένο έγγραφο στον υπεύθυνο της
επιχείρησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία στο πόρισμα της
έκθεσης διαπιστώνονται παραβάσεις ως προς τις δια−
τάξεις του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, ο εγκαλούμενος
έχει δικαίωμα να παράσχει εγγράφως στην ελέγχουσα
Χημική Υπηρεσία, εντός 20 εργασίμων ημερών από την
παραλαβή του, εξηγήσεις σχετικά με τις διαπιστωθείσες
παραβάσεις της παρούσας.
Άρθρο 2
Κατάργηση νομοθεσίας
Σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 140 του κανονισμού
1907/2006/ΕΚ καταργούνται
από 1.6.2007
1. η απόφ. Α.Χ.Σ. 508/1991 όπως είχε τροποποιηθεί και
ίσχυε
2. το άρθρο 14 της απόφ. Α.Χ.Σ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/
Β’)
3. η απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β’) ως προς το
παράρτημα VII D πολυμερή
4. το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφ. Α.Χ.Σ. 388/2001 (ΦΕΚ
170/Β΄/2002)
από 1.8.2008 η απόφ. Α.Χ. Σ. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β’)
από 1.6.2009 το π.δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α’) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβέρνησης.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

Η Γραμματέας
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη : K. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας, Ι. Χροναίος, Δ.
Τσίχλης, Ν. Νομικός, Σ. Γωγάκος, Δ. Αντωνόπουλος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 2/88675/0025
(3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα
δάνεια που θα χορηγηθούν στις Ενώσεις Αγροτι−
κών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθμι−
ους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για αγο−
ρά ή παραλαβή δημητριακών από παραγωγούς το
έτος 2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
12.7.1995).
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2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1624 (ΦΕΚ 1432/
τ.Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 42362/
Υ252 (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007) όμοια.
3. Την υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Χορήγηση πι−
στωτικών διευκολύνσεων για αγορά δημητριακών».
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την από 12.11.2008 απόφαση της Κυβερνητικής Επι−
τροπής για χορήγηση δανείων στις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στους Συνεταιρισμούς μέλη τους,
για αγορά δημητριακών.
6. Την υπ’ αριθμ. 8264/09.12.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (υπ’ αριθμ. 28/9.12.2008 Συνε−
δρίαση), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη
της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για
την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα
δάνεια που θα χορηγηθούν στις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς της χώρας για αγορά ή παραλαβή δη−
μητριακών από παραγωγούς το έτος 2008.
8. Την ανάγκη στήριξης των Ενώσεων Αγροτικών Συ−
νεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών
Συνεταιρισμών της χώρας προκειμένου να αντιμετωπι−
σθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών στη διάθεση των παραγόμενων
στη χώρα μας δημητριακών το έτος 2008, αποφασί−
ζουμε:
1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε
ποσοστό 100%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα
Πιστωτικά Ιδρύματα στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεται−
ρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς της χώρας, προκειμένου να διατεθούν
στους παραγωγούς, για αγορασθείσες ή παραληφθεί−
σες ποσότητες δημητριακών το έτος 2008, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2322/1995. Τα δάνεια
που έχουν χορηγηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα εντός
του έτους 2008 στις Ε.Α.Σ. και στους Πρωτοβάθμιους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για την αγορά δημητριακών,
υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας από την ημέρα
χορήγησης τους. Το συνολικό ποσό των ήδη χορηγη−
θέντων και χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει
τα 150.000.000,00 Ευρώ.
2. Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν μέσω μιας νέας
αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, θα είναι βραχυπρό−
θεσμης διάρκειας από την ημέρα χορήγησης τους και
μέχρι την ημέρα εξόφλησης τους, η οποία δεν μπορεί
να είναι πέραν της 30.9.2009.
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25)−Πανεπιστημί−
ου 37 από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
και μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2009.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από το Συμβούλιο Δια−
χείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του
Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 37 του ν. 3458/2006, ΦΕΚ
94/τ.Α΄/8.5.2006), πριν την τελική έγκριση για την παρο−

χή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση τα
προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
(άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης των Ε.Κ.). Προς διασφά−
λιση των συμφερόντων του Δημοσίου, λόγω της παρε−
χόμενης εγγύησης, θα γίνει σύσταση ενεχύρου υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου στις ποσότητες δημητριακών για
τις οποίες θα παρασχεθεί η ως άνω εγγύηση.
Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού του ανεξό−
φλητου δανείου κατά την ημερομηνία λήξης αυτού,
το ποσό αυτό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτη−
τό. Οι Τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν από το
Δημόσιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, θα πρέπει,
εντός τριμήνου από τη λήξη του δανείου, να υποβάλ−
λουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ Β’ 16/13.1.2006) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
4) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο−
βάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) οι
Ε.Α.Σ. και οι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που
επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσας
είναι τα κάτωθι:
1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από
τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
και τον Ταμία της ΕΑΣ ή του Συνεταιρισμού) το ειδικό
έντυπο−αίτηση του Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof−glk.gr).
2. Το καταστατικό ίδρυσης της ΕΑΣ ή του Συνεται−
ρισμού.
3. Ηλεκτρονικό αρχείο (cd ή δισκέτα) στο οποίο να
αναφέρονται τα στοιχεία κάθε παραγωγού (ονοματεπώ−
νυμο, Α.Φ.Μ.), το είδος και η ποσότητα του προϊόντος που
έχει παραληφθεί ή αγορασθεί ανά παραγωγό και που
παραμένει αδιάθετο στις Ε.Α.Σ. και στους Πρωτοβάθμιους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, η τιμή μονάδας ανά κιλό, το
συνολικό ποσό, το ποσό προκαταβολής ή εξόφλησης που
έχει δοθεί για κάθε παραγωγό, το υπόλοιπο οφειλών για
κάθε παραγωγό και σχετικά παραστατικά.
4. Εκτίμηση, σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή δισκέτα),
για τις ποσότητες δημητριακών του έτους 2008, που
αναμένεται να αγορασθούν ή να παραληφθούν από
τις Ε.Α.Σ. ή τους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεται−
ρισμούς, στην οποία να αναφέρονται το είδος και η
ποσότητα, η τιμή μονάδας ανά κιλό και το σύνολο του
εκτιμηθέντος ποσού.
5. Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους − Δ25− Τμήμα Δ΄:
1. Εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης για
τα ήδη χορηγηθέντα δάνεια και εντός μηνός από τη
σύναψη κάθε νέου δανείου, κατάσταση στην οποία να
αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία:
Κωδικός Τράπεζας
Αριθμός λογαριασμού
Υποκατάστημα
Επώνυμο δανειολήπτη
Όνομα δανειολήπτη
Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
Δ.Ο.Υ. Κωδικός
Δ.Ο.Υ. Όνομα
Αρχική κοινή υπουργική απόφαση
Ημερομηνία αρχικής κοινής υπουργικής απόφασης
Τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση
Ημερομηνία τροπ/κής κοινής υπουργικής απόφασης
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Απόφαση εγγύησης
Ημερομηνία απόφασης
Αριθμός σύμβασης.
Ημερομηνία σύμβασης
Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
Ημερομηνία εκταμίευσης
Ποσό εκταμίευσης
Διάρκεια δανείου
2. Κατάσταση, σε μηνιαία βάση, στην οποία να ανα−
φέρονται αναλυτικά τα ποσά που δόθηκαν α) σε κάθε
παραγωγό, και β) στις Ε.Α.Σ. και στους Πρωτοβάθμιους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τα οποία αφορούν σε προ−
καταβολές ή εξοφλήσεις σε παραγωγούς.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφα−
λαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25 −
Τμήμα Δ’).
Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπό ρύθμιση
οφειλές και τα δάνεια για νέα κεφάλαια κίνησης δεν δύ−
ναται να προσδιορισθεί και θα καλυφθεί από τον ειδικό
λογαριασμό εκτός Π/Υ GR1301000230000000002340396
«Γ.Λ.Κ. Δ25 − Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων
εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

τοβάθμιους ΟΤΑ συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα
(1) έτος.
5. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001, 2550/1.10.2003 και
4279/5.8.2008 αποφάσεις του Γεν Γραμματέα Περ/ρειας
Ανατ. Μακεδονίας−Θράκης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με μίσθωση έργου για ένα
(1) έτος από τον Παιδικό Σταθμό Δ.Δ Καστανέων Δήμου
Βύσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε
του Αστικού Κώδικα ως εξής:
− Ένα (1) άτομο ΔΕ για εκπαίδευση, αγωγή και φύλαξη
παιδιών.
− Ένα (1) άτομο ΥΕ για καθαριότητα.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο−
κλήρωση των προαναφερομένου έργου είναι μέχρι ένα
(1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση
της σύμβασης αυτής .
Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00
ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού
Προσώπου.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Παιδικός
Σταθμός Δ.Δ. Καστανέων του Δήμου Βύσσας.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008

Αλεξανδρούπολη, 2 Δεκεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 82119/15452
(5)
Σύσταση Αστυνομικής Επιτροπής Νομού Αιτωλ/νίας του
άρθρου 15 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/29.2.2000) «Ανα−
διάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 7488
(4)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τον Δημ. Παι−
δικό σταθμό Δ.Δ Καστανέων Δήμου Βύσσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/1994
και άλλες διατάξεις β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ
1 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και
άλλες διατάξεις» γ)τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν.2081/1992 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την Π.Υ.Σ 33/06.
3. Την υπ’ αριθμ. 5/2008 απόφαση του Δ.Σ του Δημ.
Παιδικού Σταθμού Δ.Δ Καστανέων Δήμου Βύσσας για τη
σύναψη μίσθωσης έργου και τη σχετική βεβαίωση του
νομικού συμβούλου Νομικού Προσώπου από την οποία
προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που
δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.
4. Το υπ’ αριθμ. 70195/12.11.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσ/κών, Δημ. Δ/σης & Αποκ/σης με το οποίο
γνωστοποιείται ότι με ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚ. 1/427/21507/27.10.2008 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/06 και την υπ’ αριθμ.
67327/12.11.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπ. Εσωτ/
κών, Δημ. Δ/σης & Αποκ/σης, εγκρίθηκαν για τους πρω−

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/30.5.1997) «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/9.3.1999) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ
41/29.2.2000)«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, σύστασηΑρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε στην έδρα του Νομού Αιτωλ/νίας Αστυ−
νομική Επιτροπή, η οποία αποτελείται : α) από τον Ει−
σαγγελέα Πλημμελειοδικών της έδρας του Νομού Αιτωλ/
νίας, ως πρόεδρο, β) από έναν εκπρόσωπο του Γενικού
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Γραμματέα της Περιφέρειας .Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος,
γ) από έναν εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
ως μέλος, δ) από έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων, ως μέλος, ε) από τον Αστυνομικό
Διευθυντή του Νομού Αιτωλ/νίας, ως μέλος.
Για την αναπλήρωση του προέδρου και των μελών της
επιτροπής, πλην του Αστυνομικού Διευθυντή, σε περί−
πτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, ορίζονται
από τα ίδια όργανα και αναπληρωτές τους. Ο Αστυνο−
μικός Διευθυντής του Νομού Αιτωλ/νίας αναπληρώνεται
από το νόμιμο αναπληρωτή του.
Τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Αστυνομική
Επιτροπή εισηγείται ο Αστυνομικός Διευθυντής του
Νομού Αιτωλ/νίας, ο οποίος έχει και την εποπτεία για
την παροχή των γραμματειακών υπηρεσιών προς την
Επιτροπή.
Η Αστυνομική Επιτροπή Νομού Αιτωλ/νίας έχει ως
αρμοδιότητα να εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας :
α) Τα αστυνομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν
σε ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις διατάραξης
ή κινδύνου διατάραξης της δημόσιας τάξης, κα−
θώς και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών, κα−
ταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών στο Νομό
Αιτωλ/νίας
β) Τη λήψη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και
λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο Νομό Αι−
τωλ/νίας. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή δέχεται και
εξετάζει αναφορές και αιτήματα από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς και τα συμβούλια πρόληψης εγκλη−
ματικότητας.
Η θητεία της Αστυνομικής Επιτροπής Νομού Αιτωλ/
νίας είναι διετής.
Με την παραπάνω απόφαση δεν δημιουργείται δα−
πάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Νοεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.101735/57310/18.11.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
2396/25.11.2008 (τ. Β΄) διορθώνεται
το λανθασμένο: «οι από 19.5.2000» στο ορθό «οι από
12.8.2004».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών).
F
(7)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.114302/45218/18.11.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2396/25.11.2008 (τ. Β΄) διορθώνεται το λανθασμένο:
«γ) ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ον. πατρός ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
γεν. 1986 στην Αλβανία και»
στο ορθό «γ) ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ον. πατρός
ΘΩΜΑΣ γεν. 1955 στην Αλβανία και».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
Στην υπ’ αριθμ. 76050/1227 απόφαση της Υφυπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 2398/26.11.2008 τ. Β΄ στη σελίδα 34413
διορθώνεται η ημερομηνία ως εξής:
Από το λανθασμένο “Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2008”
στο σωστό “Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008”..
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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