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 Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Μεταβολών στη Διεύθυν−

ση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτή−
των και κλάδου επιλογής προϊσταμένου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2503/1997 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 107).

β. Του προεδρικού διατάγματος 49/1988 «Περί Οργανι−
σμού του Υπουργείου Εσωτερικών όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Α΄ 18).

γ. Του προεδρικού διατάγματος 335/1990 «Σύσταση Γενι−
κών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού σχεδιασμού και 
ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Α΄ 135).

δ. Του προεδρικού διατάγματος 233/1991 «Συμπλήρωση 
και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 GΟργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών όπως συμπληρώθηκε και τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστεραH» (Α 88).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

2. 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).

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος 
αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, δαπάνη ύψους δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) ευρώ 
περίπου για το έτος 2006 και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ 
για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη αυτή θα 
καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης (Ε.Φ. 07/110/ΚΑΕ ομάδων 0200,0800 και 1000).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ 197/17.7.2006 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερι−
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται 
Τμήμα Οικονομικών Μεταβολών, με αρμοδιότητες που 
αφορούν στο οικονομικό μέρος των κατωτέρω θεμά−
των, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Τμήματος Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Αποδοχών της 
Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο συνεστήθη 
με το π.δ.24/2006 «Σύσταση Τμήματος Μισθοδοσίας και 
Εκκαθάρισης Αποδοχών στη Διεύθυνση Οικονομικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής 
προϊσταμένου» (Α 22):

α. Διορισμοί τακτικού προσωπικού στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμε−
ρίσματα της Χώρας.

β. Αποσπάσεις από και προς, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τις Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα 
της Χώρας.

2141



2142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

γ. Μετατάξεις από και προς, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τις Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα 
της Χώρας.

δ. Προσλήψεις εποχιακού προσωπικού στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Δι−
αμερίσματα της Χώρας.

ε. Διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμ−
βούλων — συνεργατών, καθώς και αποσπάσεις υπαλλήλων, 
στα Πολιτικά Γραφεία, Υπουργού, Υφυπουργού και Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης

στ. Διορισμοί Γενικών Γραμματέων και ειδικών συμβού−
λων − συνεργατών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της Χώρας.

ζ. Καθορισμός αποδοχών Γενικών Γραμματέων των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων της Χώ−
ρας.

η. Επιδίκαση χρηματικών ποσών, για αποδοχές και επι−
δόματα, σε υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων της Χώρας, 
κατόπιν έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.

Άρθρο 2

Στο Τμήμα Οικονομικών Μεταβολών, προΐσταται υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη−
μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

   F
(2)
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 Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του 

Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου. 

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 40 του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση 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 κυρώ−
θηκε 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 προϋπολο−
γισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 196/17.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Επί των δαπανών του Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκα−
νήσου, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός 
έλεγχος.

2. Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες 
δαπανών:

α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλ−
λήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου του Δήμου που αναφέρεται στην προηγούμενη πα−
ράγραφο. 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 την 1η 
Ιανουαρίου 2008.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του Διατάγματος αυτού. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
(3)
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    Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του 

Δήμου Μονεμβασίας 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 40 του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση 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).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 195/17.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Επί των δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας Νομού 

Λακωνίας, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προλη−
πτικός έλεγχος.

2. Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες 
δαπανών:

α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλ−
λήλων 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 δη−
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του Διατάγματος αυτού.

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F (4)
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 Άσκηση    προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυ−
μία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου», β) του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημο−
τικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», γ) του Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου» και δ) του Δήμου 
Ζάρακα 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 Το−
πικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων 
υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197), 

σε συνδυασμό με αυτές 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 Κυβέρνη−
ση 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 κυρώ−
θηκε 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 προϋπολο−
γισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 185/6.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγ−
χος επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου», 
β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επω−
νυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», γ) 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου» τα οποία συστήθηκαν 
με τα π.δ. 126/2001, 128/2001 και 131/2001 (Α΄ 113) αντίστοιχα, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180) και της παρ. 12 του άρθρου 11 
του ν. 2839/2000 (Α΄ 196) και λειτουργούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231), 
καθώς και δ) τον Δήμου Ζάρακα Νομού Λακωνίας.

2. Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες 
δαπανών:

α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλ−
λήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου των φορέων που αναφερόντα 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

Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του Διατάγματος αυτού. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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    Συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος 358/1979 «Περί 
εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 3983/1959 

«Περί μέτρων τινών προς βελτίωσιν της λειτουργίας Δη−
μοσίων Υπηρεσιών» (Α 197)

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της 
σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 513).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης» (Β 527).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 180/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Συμπληρώνουμε τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 
358/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής 
και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ερ−
γασίας» (Α 111), ως εξής:

1. Στην παράγραφο Β του άρθρου 3 του π.δ/τος 358/1979 
«περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας» 
(Α 111) προστίθενται περιπτώσεις 12 έως και 21, οι οποίες 
έχουν ως εξής:

«12. Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
ορισμένου ή
αορίστου χρόνου. 5»

«13. Συμβάσεις έργου για 2
ορισμένο ή αόριστο χρόνο μετά την
 αποπεράτωση
 του έργου».

«14. Συμβάσεις παροχής 2
ανεξάρτητων υπηρεσιών για μετά τη λήξη
ορισμένο ή αόριστο χρόνο της σύμβασης».

«15. Πράξεις επιβολής προστίμου
για παραβάσεις των διατάξεων
της εργατικής νομοθεσίας, που
δεν έχουν προσβληθεί με το
ένδικο βοήθημα της προσφυγής. 2»

«16. Πράξεις επιβολής προστίμου Έως ότου
για παραβάσεις των τελεσιδικήσει η
διατάξεων της εργατικής απόφαση επί της
νομοθεσίας, που έχουν προσφυγής»
προσβληθεί με το ένδικο
βοήθημα της προσφυγής.

«17. Αποφάσεις του Υπουργού
Απασχόλησης, εκδιδομένων με
βάση τη διάταξη του εδ. 1 της
παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990 (περί επέκτασης
και κήρυξης γενικώς
υποχρεωτικών για όλους
τους εργαζόμενους του κλάδου
ή επαγγέλματος συλλογικών
συμβάσεων εργασίας). 5»

«18. Ιδιωτικά συμφωνητικά
εργασίας αλλοδαπών στην
Ελλάδα, που διέπονται από το
καθεστώς διακρατικών
συμφωνιών και θεωρούνται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας. 3».

«19. Οι εκ των προτέρων
γνωστοποιήσεις του άρθρου 3
παρ. 12 του π. δ. 305/1996 για τα Έως τη λήξη
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. του έργου».

«20. Οι βεβαιώσεις του υπεύθυνου Μέχρι και την
μηχανικού του άρθρου αποσυναρμολόγηση
3 παρ. 2 του π. δ. 778/1980. των ικριωμάτων».

«21. Οι συμβάσεις παροχής 2
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή προγενέστερη
τεχνικών ασφαλείας και καταστροφή τους,
γιατρών εργασίας ορισμένου εφόσον κατατεθούν
ή αορίστου χρόνου. νέες συμβάσεις».

Στις ως άνω προστιθέμενες περιπτώσεις η πρώτη στήλη 
αφορά την περιγραφή του εγγράφου και η δεύτερη το 
χρόνο διατήρησης αυτού σε έτη.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του πα−
ρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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