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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 103
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και
μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 παρ.2 του από 5.9.1935 π.δ. «Περί
Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας
σμύριδος» (Α΄ 408, αναδ. Α΄429).
β. Του άρθρου 145 παρ. 2 του ν.δ. 210/1973 «Περί Με−
ταλλευτικού Κώδικος» (Α΄277) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο μόνο του ν. 857/1978 (Α΄239).
γ. Του άρθρου μόνου του β.δ. 594/61 «Περί τρόπου
καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και
μεταφοράς σμύριδος» (Α΄146).
δ. Του άρθρου 1 παρ. 5 περ. δ του π.δ. 129/1992 «Περι−
ορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργι−
κών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων»
(Α΄65).
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
3 Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (Α΄57).

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1432).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης
Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β΄249).
6. Την υπ’ αριθμ. Δ8/Δ/Φ36.2/ 17198/4631/23.11.2005 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αύξηση εργατικού
δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νά−
ξου».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 63/2005
(Α΄98).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του δια−
τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ύψους 192.115,85 € για το οικονομικό
έτος 2005. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστω−
ση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα
35/120 ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή του σμυριδεργατικού
δικαιώματος.
Η δαπάνη για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στο ποσό των 960.579,25 € και θα αντιμετω−
πίζεται εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδος
από το δημόσιο για τα προσεχή έτη από πιστώσεις που
θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
9. Την υπ’ αριθμ. Δ 99/14.4.2006 γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργα−
τικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της σμύριδος
ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται
ως εξής:
α. Πρώτη ποιότητα από 1,44 σε 1,49 ευρώ από 1.1.2005
έως 31.12.2005.
β. Δεύτερη ποιότητα από 1,25 σε 1,29 από 1.1.2005 έως
31.12.2005.
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Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Σύσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας
και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με
Αναπηρίες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγρ. 1 και 4 του άρθρου 6 και της παραγρ.10
του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος
διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις»(A 44).
β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (A 107).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 45.500,00 Euro
περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 2.630,00
Euro περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε (5)
οικονομικά έτη που θα καλυφθεί από πιστώσεις που
έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό στον Ει−
δικό Φορέα 29/110 και με τους 0227, 1111, 1711, 1713 και
1723 Κ.Α.Ε.
5. Την υπ’ αριθμ. 16/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συνιστώνται:

α) Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία
υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήρι−
ξης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 του π.δ. 356/1990
« Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδος Στρατηγι−
κού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο
Γεωργίας» (Α 143).
β) Αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Ανα−
πηρίες που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 2
Διάρθρωση− Αρμοδιότητες
1. Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας είναι
αρμόδια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και απο−
τελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων
και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την
ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και
των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό.
2. Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής
Τμήματα:
α) Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα
που αφορούν:
αα) Στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρη−
σης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπά−
γονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότη−
τας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ββ) Στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανω−
τέρω υπηρεσιών, στον προσδιορισμό, σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτε−
λεσματικότητας και ποιότητας και στην προώθηση της
κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 4 του
ν. 3230/2004, με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι
γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες.
γγ) Στην εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επί−
δοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και
των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.
δδ) Στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότη−
τας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρε−
σιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται
πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.
εε) Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρ−
μογής των ανωτέρω προτάσεων.
στστ) Στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την
καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγη−
σης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO).
ζζ) Στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις
επιμέρους αξιολογήσεις.
ηη) Στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των
αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία
υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση
Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
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β) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα
που αφορούν:
αα) Στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που ανα−
φέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα
και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου και των
υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό.
ββ) Στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργα−
σίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση
της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο.
γγ) Στη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπη−
ρεσιών.
δδ) Στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργα−
σία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
εε) Στη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης, σε συ−
νεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότη−
τας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης.
3. Το Αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με
Αναπηρίες έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση, την πα−
ρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων για την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευ−
κολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στους
χώρους ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους.
Άρθρο 3
Στελέχωση
1. Της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή
ΠΕ1 Γεωπονικού.
2. Του Τμήματος Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικό−
τητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονο−
μικού ή ΠΕ1 Γεωπονικού, του δε Τμήματος Τεκμηρίωσης
και Καλύτερων Πρακτικών προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού.
3. Η ανωτέρω Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής στε−
λεχώνονται εκτός από τους Προϊσταμένους τους και
από έντεκα (11) υπαλλήλους προερχόμενους από τους
κλάδους ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ2 Δασολογικού, ΠΕ3 Κτη−
νιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων, ΠΕ5 Γεωλόγων, ΠΕ9 Διοι−
κητικού, ΠΕ10 Οικονομικού, ΠΕ11 Μηχανικών ειδικότητας
Τοπογράφων Μηχανικών Αγρονόμων, ΠΕ12 Πληροφορι−
κής, ΔΕ4 Διοικητικού−Λογιστικού, ΔΕ12 Χειριστών Η/Υ
ή από υπαλλήλους αντιστοίχων ειδικοτήτων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
4. Του Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με
Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοι−
κητικού και στελεχώνεται εκτός από τον Προϊστάμενο
αυτού και από έξι (6) υπαλλήλους προερχόμενους από
τους κλάδους ΠΕ10 Οικονομικού, ΠΕ11 Μηχανικών, ΤΕ7
Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού,
ΔΕ4 Διοικητικού−Λογιστικού και ΔΕ12 Χειριστών Η/Υ ή
από υπαλλήλους αντιστοίχων ειδικοτήτων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού κα−
ταργείται η υποπερίπτωση εε της περίπτωσης β΄ της

παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 138/1991 «Συμπλήρωση και
τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας» (Α187)» (Α 57).
Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγ−
ματος αυτού.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
(3)
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Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση
των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του
ν.2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των απο−
φοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.2909/2001 (Α΄ 90)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α, β, ζ, του
άρθρου 8 παρ. 9 περ. α, στ και ζ και του άρθρου 32 παρ.
6 του νόμου 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 22 του νόμου
2817/00 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1894/90
(Α΄ 110 )
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
6. Τις υπ’ αριθμ. 16/2005 και 1/2006 γνωμοδοτήσεις των
Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αντίστοιχα
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη.
8. Την υπ’ αριθμ. 117/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε το π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των
μαθητών Ενιαίου Λυκείου» ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 60/2006
αντικαθίσταται ως εξής: «Το 2° υποχρεωτικό μάθημα
Γενικής Παιδείας επιλογής του μαθητή, που εξετάζεται
σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα δηλώνεται με αίτηση
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που υποβάλλει ο μαθητής στο σχολείο του σε χρονικό
διάστημα που καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2. Η περίοδος «Δύο από τα μέλη της επιτροπής ορίζο−
νται ως χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων»
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου
13 διαγράφεται.

Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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