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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
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Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών
του Δήμου Τεμένους Νομού Ηρακλείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 «Περί
ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των
δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων
των» (Α΄ 197) καθώς και αυτές της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) και της παρ. 9 του άρθρου 18
του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1558/
1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως
κωδικοποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για χην Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και του ε΄
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
γτα την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 245/17.8.2006 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
1. Επί των δαπανών του Δήμου Τεμένους Νομού Ηρα−
κλείου, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτι−
κός έλεγχος.
2. Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατη−
γορίες δαπανών:
α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών
υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου του Δήμου που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο. Υπόκεινται σε έλεγχο οι
πρόσθετες αμοιβές των πιο πάνω υπαλλήλων και η
μισθοδοσία του πρώτου μηνός μετά τον διορισμό ή τη
μονιμοποίηση.
β. Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργού−
μενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και
φόρων).
γ. Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και
εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για
πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση
ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως.
δ. Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος,
νερού και σταθερής τηλεφωνίας.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλε−
ση του Διατάγματος αυτού.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F

Υπόκεινται σε έλεγχο οι πρόσθετες αμοιβές των πιο
πάνω υπαλλήλων και η μισθοδοσία του πρώτου μηνός
μετά τον διορισμό ή τη μονιμοποίηση.
β. Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργού−
μενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και
φόρων).
γ. Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και
εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για
πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση
ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως.
δ. Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος,
νερού και σταθερής τηλεφωνίας.
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Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του
Δήμου Αντιρρίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και β)
του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής
του Δήμου Χαλανδρίου Νομού Αττικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις ιου άρθρου 18 του ν.δ. 1265/ 1972 «Περί
ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των
δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων
των» (Α΄ 197), καθώς και αυτές της παρ. 1 του άρθρου
23 του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) και της παρ. 9 του άρθρου
18 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και του
ε΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
Την υπ’ αριθμ. 187/6.7.2006 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Επί των δαπανών: α) του Δήμου Αντιρρίου Νομού
Αιτωλοακαρνανίας και β) του Συμβουλευτικού Κέντρου
Προληπτικής Ιατρικής του Δήμου Χαλανδρίου Νομού
Αττικής, που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−
καίου υπαγόμενο στην εποπτεία του ανωτέρω Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 και 203 του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κωδικοποιήθηκε
με υο άρθρο μόνο του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231), ασκείται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος.
2. Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατη−
γορίες δαπανών:
α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών
υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου του Δήμου και του Νομικού Προσώ−
που που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 2
Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλε−
ση του Διατάγματος αυτού.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
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Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών
του Δήμου Γερόνθρων Νομού Λακωνίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 «Περί
ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των
δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων
των» (Α΄ 197) καθώς και αυτές της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) και της παρ. 9 του άρθρου 18
του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1558/
1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως
κωδικοποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και του ε΄
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 238/9.8.2006 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 1
1. Επί των δαπανών του, Δήμου Γερόνθρων Νομού
Λακωνίας, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προλη−
πτικός έλεγχος.
Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες
δαπανών:
α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών
υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου του Δήμου που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο. Υπόκεινται σε έλεγχο οι
πρόσθετες αμοιβές των πιο πάνω υπαλλήλων και η
μισθοδοσία του πρώτου μηνός μετά το διορισμό ή τη
μονιμοποίηση.
β. Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργού−
μενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και
φόρων).
γ. Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και
εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για
πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση
ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως.
δ. Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος,
νερού και σταθερής τηλεφωνίας.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλε−
ση του Διατάγματος αυτού.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διαχείρισης και δι−
εκπεραίωσης θεμάτων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλι−
σης προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ενιαίο
Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρ−
θρου 62 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178).
2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως,
που έχει ληφθεί κατά την 18η/27.7.2006 συνεδρίασή
του.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατι−
κού προϋπολογισμού, ενώ η προκαλούμενη επιβάρυνση
στο Ε.Τ.Α.Τ. θα καλυφθεί από τις εργοδότριες τράπεζες
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3371/
2005.
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5. Την 240/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προ−
εδρικού Διατάγματος τα επικουρικά ταμεία ή οι κλάδοι
συντάξεως των Ταμείων που λειτουργούν ως ν.π.ι.δ.
σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ένωσης
προσώπων αποκαλούνται εφεξής «Ταμεία».
Άρθρο 2
Διαδικασία διαχείρισης και διεκπεραίωσης
των πάσης φύσεως υποθέσεων των ασφαλισμένων
και συνταξιούχων από το Ε.Τ.Α.Τ.
1. Το Ε.Τ.Α.Τ. υποχρεούται να τηρεί πλήρες μητρώο
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, τη διαχείριση των
υποθέσεων των οποίων έχει αναλάβει.
Για το σκοπό αυτό δικαιούται να ζητεί από τα Ταμεία
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στην προσωπική και ασφα−
λιστική κατάσταση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Για την ενημέρωση του μητρώου, οι ασφαλισμένοι
υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή που
αφορά την ατομική και οικογενειακή κατάστασή τους
και τις υπηρεσιακές μεταβολές τους. Την ίδια υποχρέω−
ση για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων, όπου
τους αφορούν, έχουν και οι συνταξιούχοι.
2. Το Ε.Τ.Α.Τ. υποχρεούται να εκδίδει, μετά από αίτη−
ση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που είναι
καταγεγραμμένοι στο μητρώο, βεβαιώσεις ή έγγραφα
που αφορούν την ατομική ή οικογενειακή κατάσταση
τους. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Τ.Α.Τ. αλληλογραφεί με
τα Ταμεία για την παροχή πληροφοριών που αφορούν
την ενημέρωση του μητρώου, αποσκοπώντας στην εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
3. Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και ερ−
γοδοτών παρακρατούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα
και καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ. μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που
αφορούν.
4. Το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στον ερ−
γοδότη, όπως προσδιορίζεται κατά Ταμείο με ειδική
οικονομική μελέτη σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της
παρ.6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 καταβάλλεται
κατ’ έτος στο Ε.Τ.Α.Τ. σε τριμηνιαίες δόσεις στην αρχή
κάθε τριμήνου.
5. Οι εργοδότες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση
του Ε.Τ.Α.Τ. τον αναγκαίο διοικητικό και λειτουργικό
εξοπλισμό, τα αρχεία και μητρώα των εργαζομένων,
μηχανογραφικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα
για τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ., καθώς και κάθε άλλο
απαραίτητο στοιχείο για το σχηματισμό των ατομικών
φακέλων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Άρθρο 3
Διαδικασία απονομής ασφαλιστικών παροχών
από το Ε.Τ.Α.Τ.
1. α. Ο ασφαλισμένος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέ−
σεις για απονομή πάσης φύσεως ασφαλιστικών παρο−
χών, υποβάλλει αίτηση στις διοικητικές υπηρεσίες του
Ε.Τ.Α.Τ. Η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία προβαίνει
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και δικαι−
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ολογητικών, όπως προβλέπονται από τις καταστατικές
διατάξεις του οικείου Ταμείου για τον σχηματισμό φακέ−
λου της υπόθεσης για κάθε ασφαλισμένο. Στη συνέχεια
εξετάζει το αίτημα και εισηγείται εγγράφως προς το
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ., διατυπώνοντας την άποψή της.
β. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ. εξετάζει την υπόθεση και αποφα−
σίζει για την αποδοχή ή μη της εισήγησης της Υπηρεσί−
ας με την έκδοση διοικητικής πράξης για την απονομή
ή μη της αιτούμενης ασφαλιστικής παροχής. Οι προβλε−
πόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων
προθεσμίες διεκπεραίωσης των εν λόγω υποθέσεων
εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων που προ−
βλέπουν αναγνώριση χρόνων ή προαιρετικής ασφάλισης
εξακολουθούν να ισχύουν. Εισφορές που είχαν αρχίσει
να καταβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, συνε−
χίζουν να καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ.
3. Στους ήδη συνταξιούχους των Ταμείων καταβάλ−
λονται τα ποσά σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο από
το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν. Σε περίπτωση που στο
Ταμείο ισχύει προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το Ε.Τ.Α.Τ.
καταβάλλει ολόκληρο το ποσό. Μετά τη συνταξιοδό−
τησή τους από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα το ποσό
μειώνεται ανάλογα και καταβάλλεται το ποσό που αντι−
στοιχεί στην επικουρική σύνταξη.
4. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι προϋ−
ποθέσεις συνταξιοδότησης και οι παροχές είναι οι προβλε−
πόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους Τα−
μείων και από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Για θέματα που αφορούν την έναρξη, λήξη και ανα−
στολή καταβολής της σύνταξης, καθώς και παραγραφής
των απαιτήσεων εφαρμόζονται οι καταστατικές διατά−
ξεις των Ταμείων.

α) Της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
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» (ΦΕΚ 527/Β΄).
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» (ΦΕΚ 1432/Β΄), όπως
ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 198/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυ−
πουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
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1. Η Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και
Γεωργικών Διαρθρώσεων, που συστήθηκε στο Υπουρ−
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την περίπτ.
α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 356/1990 «Σύ−
σταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδος Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο
Γεωργίας» (ΦΕΚ 143 Α΄) καταργείται.
2. Καταργείται η περίπτ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου
1 του π.δ. 356/1990.
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Άρθρο 2

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρό−
ντος διατάγματος.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
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