
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 463
26 Φεβρουαρίου 2013

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής 

του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους 
δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. ........ 1

Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντι−
περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφε−
ρειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Κα−
τάργηση της υπ. αριθμ. 191209/3232 (ΦΕΚ 2513/τ. 
Β΄/7.11.11) απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας. ................................................................................................ 2

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5 1035976 ΕΞ2013 (1)
 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής 

του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δι−
καιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσω−
τερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησι−
μοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α΄) «περί Οργανισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 

3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ − ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙ−
ΚΙΑΣ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑ−
ΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Φ.Ε.Κ. 
9Α/29.1.2008) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73 
παρ. 1 περ. ΣΤ του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 
70Α΄/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και 
άλλες ρυθμίσεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύ−
ουν.

5. Την αρ. Δ5Α 1004229 ΕΞ2013/10.01.2013 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

6. Την με αρ. πρωτ. 1075801/3809/0005/31−7−2009 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κα−
τανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το 
οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία» (ΦΕΚ 
1594/Β΄/4−8−2009), η οποία ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Δ5Α 1132159 ΕΞ 2012/25.09.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
2586/Β΄).

7. Τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής απόφασης 
ΔΕΦΚΑ 5007302 ΕΞ 2013/26.02.2013 (ΦΕΚ 451/Β΄) «Κα−
θορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιού−
χων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για 
τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή της διαδικασίας 
επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της 
νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/
Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμο−
ποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

8. Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 απόφαση 
με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο−
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ....» 
(ΦΕΚ 1363/Β΄).

9. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−7−2012) «Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και 
ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελε−
σματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσω−
τερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας 
επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης 
αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

11. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 100.000,00 € σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύ−
νει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός 
Φορέας 23 110 − Κ.Α.Ε. 0874), αποφασίζουμε:

1) Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
− Α.Τ.Ε. BANK της επιστροφής στους αγρότες του Ειδι−
κού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) από την χρησιμοποίηση 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που 
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χρησιμοποιείται στην γεωργία, με πίστωση των δικαι−
ούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, 
που έγινε δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών με αρ. πρωτ. 1075801/3809/0005/
31−7−2009 (ΦΕΚ 1594/Β΄/4−8−2009), μόνο για την καταβολή 
της πρώτης (Α΄) δόσης.

2) Η ανάθεση γίνεται με τους ίδιους όρους της ανω−
τέρω απόφασης με εξαίρεση τον όρο της παραγράφου 
1 του άρθρου 4 ήτοι την αμοιβή της Τράπεζας για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία ορίζεται στο ποσό 
0,20 ευρώ. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής 
θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις 
κρατήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. οικ. 46176/935 (2)
Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγ−

μένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερει−
άρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Κατάργηση της υπ. 
αριθμ. 191209/3232 (ΦΕΚ 2513/τ. Β΄/7.11.11) απόφασης 
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθμ. 766/2010 Απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία ανακηρύχτηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2011−2014.

5. Την υπ’ αριθμ. 9934/141/11.1.2013 (ΦΕΚ 38/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
1.2.2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.

6. Την υπ’ αριθμ. 191209/3232/26.10.11 (ΦΕΚ 2513/τ.Β΄/ 
7.11.11) απόφαση περί Ανάθεσης άσκησης τομέων αρ−
μοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες 
και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον 
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, 
την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους 
ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρ−
χες, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτι−

κής Ελλάδας (ΠΔ 132/2010) την άσκηση των παρακάτω 
αρμοδιοτήτων:

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−
δας Αντωνόπουλο Βασίλειο του Ξενοφώντα την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού (άρθρο 13)
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17)
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−

μνας (άρθρο 27)
ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 

5, παρ. 2, περ. δ και παρ. 3, περ. δ)
η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, 

περ. α)
θ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση 

των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που 
άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη 
σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητι−
κής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τον Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 160 παρ.5 του Ν.3852/2010, όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αλεξόπου−
λος Γρηγόριος του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

2. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αλεξό−
πουλο Γρηγόριο του Νικολάου την άσκηση των αρμο−
διοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες:

2.1. της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−

μνας (άρθρο 27)
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 

5, παρ. 2, περ. στ και παρ. 3, περ. δ)
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, 

περ. β)
η. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση 

των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που 
άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη 
σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητι−
κής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου

2.2. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την 
Πάτρα:

α. Διεύθυνση Διοίκησης (άρθρο 11)
β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (άρθρο 10)
γ. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−

νησης (άρθρο 9)
δ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση 

των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που 
άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη 
σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητι−
κής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τον Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 160 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Καφύρας 
Χαράλαμπος του Γρηγορίου, Αντιπεριφερειάρχης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καφύρα 
Χαράλαμπο του Γρηγορίου την άσκηση των αρμοδιο−
τήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ηλείας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού (άρθρο 13)
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17)
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−

μνας (άρθρο 27)
ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 

5, παρ. 2, περ. ζ και παρ. 3, περ. δ)
η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, 

περ. γ)
θ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση 

των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που 
άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη 
σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητι−
κής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τον Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 160 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντωνό−
πουλος Βασίλειος του Ξενοφώντα, Αντιπεριφερειάρχης 
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Β. Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες, που ορί−
στηκαν με την υπ’ αριθμ. 9934/141/11.1.13 (ΦΕΚ 38/τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./1.2.13) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 132/2010) την άσκηση των παρα−
κάτω αρμοδιοτήτων:

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Αγγελόπουλο Γεώργιο του 
Παναγιώτη την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για 
θέματα Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορούν τις κάτωθι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (άρθρο 15)
β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής (άρθρο 16)
γ. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πό−

ρων (άρθρο 19)
δ. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπο−

ρίου και Τουρισμού (άρθρο 20)
ε. Διεύθυνση Προγραμματισμού (άρθρο 4) πλην των 

περ. αε., αζ., βι., βια. και βιβ. της παρ. 2 του άρθρου 4.
στ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση 

των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που 
άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη 
σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητι−
κής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τον Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 160 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όταν απου−
σιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο 

Αντιπεριφερειάρχης Χριστοδουλόπουλος Χρήστος του 
Νικολάου.

2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Χριστοδουλόπουλο Χρή−
στο του Νικολάου την άσκηση των αρμοδιοτήτων το−
μέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, που αφορούν την κάτωθι υπηρεσία της Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας:

α. Διεύθυνση Οικονομικού (άρθρο 12)
β. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση 

των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που 
άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη 
σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητι−
κής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τον Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 160 παρ.5 του Ν.3852/2010, όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπερι−
φερειάρχης Υφαντής Νικόλαος του Γεωργίου.

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Υφαντή Νικόλαο του Γεωρ−
γίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα 
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας:

α. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
(άρθρο 5), πλην των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Πε−
ριβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, (άρθρο 5, παρ. 2, περ. δ 
και παρ. 3, περ. δ) Αχαΐας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. στ και 
παρ. 3, περ. δ) και Ηλείας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. ζ και 
παρ. 3, περ. δ)

β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6)
γ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση 

των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που 
άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη 
σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητι−
κής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τον Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 160 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όταν απου−
σιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του 
ο Αντιπεριφερειάρχης Αγγελόπουλος Γεώργιος του 
Παναγιώτη.

Γ. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες που ανατίθενται 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Περιφερειάρχη:

1. Από τις περιπτώσεις Α.1, Α.2 και Α.3 της παρούσης 
Απόφασης, οι εξής:

i. Εντολές προκαταρκτικών εξετάσεων είτε οίκοθεν, 
είτε κατόπιν αιτήσεως, παραπόνων ή καταγγελίας.

ii. Διαταγές για διενέργεια ένορκων διοικητικών εξε−
τάσεων, ανακρίσεων και διαχειριστικών ελέγχων.

iii. Αποφάσεις διορισμού, πρόσληψης, μονιμοποίησης, 
μετάταξης, απόσπασης, λύσης υπαλληλικής σχέσης και 
συνταξιοδότησης όλων των υπαλλήλων

iv. Τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων 
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης.

v. Τα θέματα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων 
καθώς και τη σύνταξη υπομνημάτων σε ένδικα μέσα 
αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
των λοιπών Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών.

vi. Απόφαση συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
vii. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απόφαση 

και κατανομή ωρών ανά Περιφερειακή Ενότητα)



9436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

viii. Τίτλοι ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού (πά−
πυροι μόνο).

Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 191209/3232 
(ΦΕΚ 2513/τ. Β΄/7.11.11) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυ−
τικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 19 Φεβρουαρίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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