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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 236
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του 

Δήμου Τυχερού Νομού  Έβρου.

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 
Κυβέρνηση 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 προϋπο−
λογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 257/25.8.2006 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 του Δήμου Τυχερού Νομού  Έβρου, 
ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγ−
χος.

2. Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατη−
γορίες δαπανών:

α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών 
υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασί−
ας 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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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 238
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας 
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟ−
ΔΟΜΗΣ» (Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
      1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ−

τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αυτές συμπλη−
ρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180 Α΄).

β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 
(ΦΕΚ 60 Α΄), με βάση την οποία ιδρύθηκε η θυγατρική 
του ΟΣΕ Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.

γ. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ε.ΔΙ.Σ.Υ. 
Α.Ε.

3. Την υπ’ αριθμ. 282/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώ−
νυμης Eταιpείqς «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ−
ΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.) συνιστώνται τρεις (3) 
θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την 
υποστήριξη του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της εταιρείας.

Άρθρο 2

Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου άρθρου 
γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε., 
χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το προσλαμβανόμενο 
προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την 
αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. που το προσέλαβε χωρίς 
άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές 
δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη 
αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.

Άρθρο 3

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 0546/Μ. 5881/ΑΣ 946 (4)
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου του 

2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυ−
ση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπαν−
σης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

     Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Πρωτό−
κολλο του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για 
την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών 
ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις που υπο−
γράφηκε στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου 2003 και κυρώθηκε 
από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3482/2006 νόμο που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 163 Φύλλο Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 2ας Αυγούστου 2006, θα 
τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτού, την 23η 
Ιανουαρίου 2007.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της ΕΝΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ  




