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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  οικ. 12762/06 (1)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/05 

των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην «Κοι−
νοπραξία HANWHA−ROTEM», η οποία έχει αναλάβει 
το έργο «Προμήθεια Νέων Συρμών Μετρό», δυνάμει 
της από 23.4.2002 κύριας σύμβασης προμήθειας CON−
02/002 και της από 26.7.2002 συμπληρωματικής σύμ−
βασης προμήθειας συρμών διπλής τάσης, οι οποίες 
υπεγράφησαν μεταξύ της ανωτέρω Κοινοπραξίας 
και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/05 ( ΦΕΚ 
212/Α/23.8.2005 ) « Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ. 63574/19748/03/4.2.2004 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης − Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων − Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ( ΦΕΚ 244/Β΄).

4. Την από 23.4.2002 κύρια σύμβαση προμήθειας (CON−
02/002) και την από 26.7.202 συμπληρωματική σύμβαση 
προμήθειας συρμών διπλής τάσης μεταξύ της Κοινοπρα−
ξίας HANWHA ROTEM και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

5. Το ΑΠ ALX−24830/2.12.2003 έγγραφο της εταιρείας 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

6. Την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο, (ΦΕΚ 527/Β).
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7. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Υπαγάγουμε στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 
3386/05, τους υπηκόους τρίτων χωρών διευθυντές και 
εργαζόμενους στην «Κοινοπραξία HANWHA−ROTEM», η 
οποία έχει αναλάβει το έργο «Προμήθεια Νέων Συρμών 
Μετρό», δυνάμει της από 23.4.2002 κύριας σύμβασης 
προμήθειας CON−02/002 και της από 26.7.2002 συμπλη−
ρωματικής σύμβασης προμήθειας συρμών διπλής τάσης, 
οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της ανωτέρω Κοινοπρα−
ξίας και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ 

   F 
 Αριθμ. οικ. 12760/06 (2)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 

των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών, στελεχών 
και λοιπών εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρείες 
που λειτουργούν δυνάμει των διακρατικών συμφω−
νιών που έχουν κυρωθεί με τους ν. 464/1976, ν. 3077/
2002, ν. 2541/1997 και ν. 3120/2003, καθώς και της 
εταιρείας «Royal Jordanian», που λειτουργεί στην Ελ−
λάδα δυνάμει της διακρατικής συμφωνίας που έχει 
κυρωθεί με το ν. 753/1978 και στο πλαίσιο του από 
5.3.2003 μνημονίου που υπεγράφη μεταξύ αυτής και 
της «Athens International Airport S. A.».  

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 2541/1997 (ΦΕΚ 250 Α΄), «Κύρωση 
της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ−
νησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν».

4. Τις διατάξεις του ν. 3120/2003 (ΦΕΚ 55 Α΄), «Κύρω−
ση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δη−
μοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας».

5. Τις διατάξεις του ν. 464/1976 (ΦΕΚ 296 Α΄), «Περί 
κυρώσεως της εν Δαμασκώ την 25ην Φεβρουαρίου 1974 
υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων 

της Ελλάδος και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας 
¨περί αεροπορικών γραμμών¨, μεταξύ και πέραν των 
αντιστοίχων εδαφών των και του παρακολουθούντος 
ταύτην παραρτήματος».

6. Τις διατάξεις του ν. 3077/2002 (ΦΕΚ 309 Α΄), «Κύρωση 
της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών της Κυβέρ−
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

7. Τις διατάξεις του ν.753/1978 ( ΦΕΚ 22 Α΄), «Περί κυρώ−
σεως της εν Αμμάν την 14ην Αυγούστου 1968 υπογραφεί−
σης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου 
της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως του Χασεμιτικού Βα−
σιλείου της Ιορδανίας “περί εμπορικών τακτικών αερο−
πορικών γραμμών και του Παραρτήματος αυτής”».

8. Το από 5.3.2003 μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ της 
εταιρείας «Royal Jordanian» και του «Athens International 
Airport S. A.».

9. Την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο, (ΦΕΚ 527 Β΄).

10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Υπαγάγουμε στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/
2005 τους υπηκόους τρίτων χωρών διευθυντές, στελέχη 
και λοιπούς εργαζόμενους στις αεροπορικές εταιρείες 
που λειτουργούν δυνάμει των διακρατικών συμφωνι−
ών που έχουν κυρωθεί με τους ν. 464/1976, ν. 3077/
2002, ν. 2541/1997 και ν. 3120/2003, καθώς και της εται−
ρείας «Royal Jordanian», που λειτουργεί στην Ελλάδα 
δυνάμει της διακρατικής συμφωνίας που έχει κυρωθεί 
με το ν. 753/1978 και στο πλαίσιο του από 5.3.2003 μνη−
μονίου που υπεγράφη μεταξύ αυτής και της «Athens 
International Airport S.A».

2. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να 
συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 
54 του ν. 3386/05, μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία 
χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρο−
να με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.

3. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής των υπαγομένων 
στην παρ. 1 της παρούσας, ως κατωτέρω: 

 • Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων με 
την εθνική θεώρηση εισόδου).

 • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου 
της , από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων 
χωρών στην εταιρεία.

 • Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση ότι 
έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την 
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

 • Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νο−
σηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει ο 
υπήκοος τρίτης χώρας από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα 
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση 
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Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία.

4. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής στα μέλη της οι−
κογένειας των υπαγομένων στην παρ. 1 της παρούσας, 
ως κατωτέρω: 

 • Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων με 
την εθνική θεώρηση εισόδου).

 • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

 • Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση ότι 
έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την 
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός, στην περίπτωση των μελών της οι−
κογένειας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στη περίπτωση 
τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

 • Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νο−
σηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει ο 
υπήκοος τρίτης χώρας από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα 
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία.

5. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την ανανέωση της άδειας διαμονής των υπαγομένων 
στην παρ. 1 της παρούσας, ως κατωτέρω:

 • Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας δι−

αμονής.
 • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου 

της, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων 
χωρών στην εταιρεία.

 • Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

6. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την ανανέωση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικο−
γένειας των υπαγομένων στην παρ. 1, ως κατωτέρω: 

 • Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας δι−

αμονής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 

συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

 • Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

7. Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν άδεια διαμονής 
σε ισχύ, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του άρ−
θρου 35 παρ. 1 περ. ε του ν. 2910/2001, μπορούν να ανα−
νεώσουν αυτήν , με βάση τις διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ

    F 
 Αριθμ. 2/31241/0004 (3)
Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Διαχεί−

ρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 5 και 6 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/

τ.Α΄/12.7.1995) και του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄).
 β) του άρθρου 37 του ν. 3458/2006 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/

8.5.2006).
γ) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
δ) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−

μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (Α΄ 297).

ε) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομι−
κών» (Α΄ 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τη υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/14.10.2005 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων κ.λπ.», 
όπως ισχύει.

3. Το από 29.5.2006 έγγραφο της Δ25−Κίνησης Κεφα−
λαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών για τον ορισμό 
μελών του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της 
Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Το από 18.4.2006 έγγραφο του Συνδέσμου Βιομη−
χανιών Βορείου Ελλάδος. 

5. Το από 3.5.2006 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος.

6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολό−
γησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου 
και ορίζουμε ως μέλη του τους εξής:

α. Τσάγγα Φλώρα, Προϊσταμένη της Δ25−Κίνησης Κε−
φαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, ως Πρόεδρο.

β. Καραγιάννη Αναστάσιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενι−
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κής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος.

γ. Παπαϊωάννου Βασιλική, Προϊσταμένη του Δ΄ Τμήμα−
τος της Δ25−Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων 
και Αξιών, ως μέλος.

δ. Οικονομόπουλο Βασίλειο, υπάλληλο με βαθμό Α΄ της 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυν−
σης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών, ως μέλος.

ε. Τσικλητάρη Δημήτριο, Προϊστάμενο Τμήματος στη 
Δ20−Προϋπολογισμού.

στ. Ράπτη Ιωάννη, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, ως μέλος.

ζ. Χαλιορή Κωνσταντίνο, Μέλος του Επιμελητηρίου 
Χίου ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη−
τηρίων Ελλάδας, ως μέλος. 

η. Κουκλέκη Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών, ως μέλος.

θ. Τζιρίτη Στέφανο−Λάζαρο, εκπρόσωπο του Συνδέ−
σμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ως μέλος.

ι. Καρασαρλή Αναστάσιο, εξειδικευμένο στέλεχος σε 
θέματα διαχείρισης επιχειρηματικών κρίσεων και ανα−
διάρθρωσης υποχρεώσεων, ως μέλος.

ια. Μαραζιώτη Άγγελο, εξειδικευμένο στέλεχος σε θέ−
ματα ιδιωτικών επενδύσεων και εκσυγχρονισμού επιχει−
ρηματικών μονάδων, ως μέλος.

 Εισηγητής ορίζεται η Προϊσταμένη του Δ΄ Τμήματος 
της Δ25−Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και 
Αξιών του Γ.Λ.Κράτους κα Παπαϊωάννου Βασιλική.

 Χρέη γραμματέα θα ασκεί στο Συμβούλιο ο Χρηστί−
δης Αντώνιος, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ−
Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο Δ΄ Τμήμα της Δ25−
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών.

2. Το Συμβούλιο θα έχει τις ακόλουθες δραστηριό−
τητες:

α) Εξέταση ανά φορέα των υποπεριπτώσεων ββ΄ και 
γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 2322/1995 υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση 
του Ελληνικού Δημοσίου, εάν συντρέχουν οι προϋπο−
θέσεις που τίθενται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 
για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 
(2000/C71/07).

β) Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των φορέων των 
υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και η έγκρι−
ση συγκεκριμένων οικονομικών μέτρων που πρέπει να 
ληφθούν ανά φορέα, προκειμένου να παρασχεθεί και να 
ισχύσει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με γνώμονα 
πάντα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του φορέα.

γ) Εισήγηση προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών μέτρων για τη διασφάλιση των συμφε−
ρόντων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από 
την εγγυητική του ευθύνη και ειδικότερα τη θέση της 
εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή την υπα−
γωγή της στις διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 ή 46α 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). 

δ) Εξέταση αιτημάτων των φορέων ή και των πιστω−
τικών ιδρυμάτων, σχετικά με τις προαναφερόμενες αρ−
μοδιότητές του.

ε) Εκπόνηση μελετών για περιοχές, κλάδους και 
δραστηριότητες και εισήγηση στην υποεπιτροπή του 

άρθρου 6 του παρόντος νόμου των όρων και των προ−
ϋποθέσεων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δη−
μοσίου, κατά περίπτωση.

3. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη, εκτός 
ωραρίου εργασίας.

 Στις συνεδριάσεις δύνανται να παρίστανται κατά 
περίπτωση και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εκπρόσωποι 
των κλάδων ή των φορέων των οποίων τα θέματα εξε−
τάζονται.

4. Η αποζημίωση των ιδιωτών που θα συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα καθοριστεί με 
άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών και η δαπάνη θα βαρύνει τον εκτός προϋπολογισμού 
λογαριασμό «Γ.Λ.Κ. Δ25−Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρημα−
τοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού 
Δημοσίου». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

    F 
 Αριθμ. 30416 (4)
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στους 

τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγ−
χρονου πολιτισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ.368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 

ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ/188/Α) «Μέτρα 

πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 20 του 
ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 205/Α/2.9.1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

7. Την απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Ε (2001) 38/9.3.2001 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχό−
ληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

8. Την υπ΄ άριθμ. C (2004) 5336/16.12.2004 απόφαση 
έγκρισης του αναθεωρημένου Ε.Π. «Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση».

9. Την υπ’ αριθμ. 220926/16.3.2005 απόφαση ένταξης 
του Προγράμματος που αναφέρεται στο θέμα, στο Μέ−
τρο 5 του άξονα 1 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελ−
ματική Κατάρτιση».

10. Την υπ’ αριθμ. 16963/ΔΕ 2882/4.5.2005 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη του Προγράμματος που αναφέρεται 
στο θέμα, στο Π.Δ.Ε. 2005, στη ΣΑΕ 034/3.
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11. Την αναγκαιότητα παρέμβασης του ΟΑΕΔ στην 
αγορά εργασίας για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας 
ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων σχολών νεοεισερ−
χομένων στην αγορά εργασίας.

12. Την υπ’ αριθμ. 680/7.3.2006 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ (αριθμ. Συνεδρ.10/7.3.2006) που μας διαβιβάσθη−
κε από τον ΟΑΕΔ με το υπ’ αριθμ. Β108254/10.3.2006 
έγγραφό του.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δη−
μοσίων Επενδύσεων και ως εκ τούτου εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ.  του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, 
αποφασίζουμε:

Καταρτίζουμε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας (Stage) στον τομέα του Πολιτισμού, με δι−
ακριτικό τίτλο «Stage – Πολιτιστική Κληρονομιά και 
Σύγχρονος Πολιτισμός», 3.300 ανέργων νέων, ηλικίας 
22−40 ετών. 

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασι−

ακής εμπειρίας και η προσαρμογή των επαγγελματικών 
προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς ερ−
γασίας στον τομέα ειδίκευσής τους, ανέργων πτυχιού−
χων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων Ι.Ε.Κ. (μετά το Λύκειο), 
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμων 
τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμ−
ματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες 

και αφορά: 
 • ένα (1) μήνα θεωρητική και πρακτική εξοικείωση με 

το εργασιακό περιβάλλον,
 • έντεκα (11) μήνες τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα 

ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
3. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των 3.300 θέσεων κατανέμεται ως εξής: 
 • 500 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. − Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπου−

δών ημεδαπής ή αλλοδαπής και
• 2.800 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ. (μετά το Λύκειο), από−

φοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων 
σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέ−
πει:

 • να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης, μετά από εξατομικευμένη πα−
ρέμβαση.

 • να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότη−
τα κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι 
Έλληνες ομογενείς με δικαίωμα Νόμιμης Παραμονής και 
Απασχόλησης στην Ελλάδα.

 • οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να 
είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, 
αναγνωρισμένων από το πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α (Διαπανε−
πιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη−
μαϊκών−Πληροφόρησης).

 • οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλ−
λαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα του 
ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας στους τομείς της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, θα γίνει 
μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης 
και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί 
από γυναίκες και 40% από άνδρες.

Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρό−
νιας ανεργίας:

 • τουλάχιστον 65% θα καλυφθεί από άνεργους οι 
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των 
Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 6 μήνες από τους προη−
γούμενους 8, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 
12 μήνες από τους προηγουμένους 16 όσοι είναι ηλικίας 
25 ετών και άνω.

Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακρο−
χρόνιας ανεργίας:

 • έως 35% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών 
του Ο.Α.Ε.Δ. από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 
μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλι−
κίας 25 ετών και άνω.

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ−
ΜΑΤΟΣ

Δικαιούχος φορέας υλοποίησης του προγράμματος 
είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι 
φορείς αυτού. 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα γίνει 

με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ύστερα από πρότα−
ση του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχει δυνατότητα 
ανακατανομής των θέσεων και ειδικοτήτων με από−
φαση του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργείου Πολιτισμού, για την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος.

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Πριν την έναρξη του/της ασκουμένου/ης στο πρό−

γραμμα θα υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας με−
ταξύ του Ο.Α.Ε.Δ., του φορέα υλοποίησης και του/της 
ασκούμενου/νης.

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει: 
 • Νομικό πλαίσιο,
 • Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου/ης
 • Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας
 • Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα 

καλύψει ο/η ασκούμενος/η
 • Όρους του προγράμματος
 • Δυνατότητα διακοπής του.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−

ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, υποχρεού−

νται να υποβάλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage): 
• Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκουμένου (εντός του 

πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα), το οποίο θα περι−
λαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος.

• Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκουμένου, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής 
της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος 
(μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου 
από τη λήξη της). 

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει: 
 • Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το 
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πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι 
πέραν του διμήνου). 

Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκού−
μενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει 
στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Εάν οι δικαιούχοι φορείς υλοποίησης διακόψουν την 

λειτουργία του προγράμματος, οφείλουν να ενημερώ−
σουν έγκαιρα τον ΟΑΕΔ, ώστε ο ασκούμενος να με−
τακινηθεί σε άλλο φορέα−εφόσον υπάρχει αντίστοιχη 
θέση−για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Αν o/η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το 
φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων 
μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο/Η 
αντικαταστάτης του/της ασκούμενου/ης που αποχώρη−
σε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για 
τον υπόλοιπο χρόνο. 

Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό, 
θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία από το φορέα 
ή από τον ασκούμενο. 

9. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
• Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολο−

γημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται 
αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προ−
γράμματος) για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος. 

• Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών 
έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη παρά−
ταση του προγράμματος. 

• Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις 
επτά (7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδο−
μάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγμα−
τοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας).

• Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια 
παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, 
εγκυμοσύνης κ.λ.π.), πέραν των προβλεπομένων ημε−
ρομηνιών, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην 
Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία 
θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με από−
φαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καταβάλλει στους ασκούμενους για 

κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών 
ανά μήνα: 

− 30,00 € ανά ημέρα μικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 
Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών

− 25,00 € ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους 
Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισό−
τιμων τίτλων σπουδών.

Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρα−
τείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλ−
ψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμο−
ζομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 
(Φ.Ε.Κ. 15/Α/97) και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμμα−
τος θα αναζητήσει τα χρήματα που κατέβαλε. Τυχούσα 
αναζήτηση διαφορών στην καταβολή των χρημάτων 
έχει προθεσμία απαίτησης διάστημα τριών (3) μηνών 
από την είσπραξη.

Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύ−
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε μηνιαία 
βάση. 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παρακολούθηση
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος θα 

πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., σε τρία 
επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, Τοπικό.

Έλεγχος
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα 

των ενεργειών του προγράμματος STAGE, οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα με σκοπό:

• Την τήρηση των προβλεπόμενων από την Υπουργική 
Απόφαση.

• Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπί−
στωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις.

 • Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων 
και την υποβολή κυρώσεων.

Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
 • Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση 

προς τους ελεγκτές υπαλλήλους.
 • Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγρα−

φα που αναφέρονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του προ−
γράμματος.

Διαδικασία ελέγχου
α. Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.

β. Ελέγχους επίσης μπορούν να διενεργούν τα εντε−
ταλμένα προς τούτο Εθνικά Ελεγκτικά Όργανα και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ 

και των φορέων ή των ασκούμενων δύναται να υποβληθεί 
ένσταση (το αργότερο 10 ημέρες μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων), η οποία θα εξετασθεί από επιτροπή 
που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

13. ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη ύψους 22.440.000,00 € για τη διετία 2006−
2007, η οποία θα καλυφθεί από το Ε.Π. «Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000−2006.

 • Για το έτος 2006: 14.960.000,00 €
 • Για το έτος 2007: 7.480.000,00 €
 • Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2499Γ7 του προϋπο−

λογισμού του ΟΑΕΔ έτους 2006.
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 

από το ΜΕΤΡΟ 5 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» στο πλαίσιο του Γ’ 
Κ.Π.Σ., κατά 75% από την Ε.Ε. και 25% από το Π.Δ.Ε. 

 • Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν θα προβαίνει σε καταβολή χρημάτων 
αν δεν έχει εξασφαλίσει πόρους από το Π.Δ.Ε.

14. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα εξειδικεύ−

εται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
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      Αριθμ. 30484 (5)
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) 

σε Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου, του Ευρύ−
τερου Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

Α/98).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 

ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ/188/Α) «Μέτρα 

πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 20 του 
ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 205/Α/2.9.1998).

6. Την απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Ε (2001) 38/9.3.2001 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχό−
ληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

7. Την υπ’ αριθμ. C (2004) 5336/16.12.2004 απόφαση 
έγκρισης του αναθεωρημένου Ε.Π. «Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση».

8. Την υπ’ αριθμ. 25903/ΔΕ3633/21.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη του Προγράμματος που αναφέρεται 
στο θέμα, στο Π.Δ.Ε. 2006, στη ΣΑΕ 034/3.

9. Την αναγκαιότητα παρέμβασης του ΟΑΕΔ στην 
αγορά εργασίας για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας 
ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων σχολών νεοεισερ−
χομένων στην αγορά εργασίας.

10. Την υπ’ αριθμ. 843/21.3.2006 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ (αριθμ. Συνεδρ.13/21.3.2006) που μας διαβιβάσθη−
κε από τον ΟΑΕΔ με το υπ’ αριθμ. Β110026/22.3.2006 
έγγραφό του.

11. Το υπ’ αριθμ. Β110726/29.3.2006 έγγραφο του 
ΟΑΕΔ.

12. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» 
(ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:

Καταρτίζουμε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας (Stage) 9.000 ανέργων 22 έως 40 ετών, σε 
Υπηρεσίες και Φορείς του Δημόσιου, του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση 9.000 ανέρ−

γων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) 
στις Υπηρεσίες του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημόσι−
ου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ανά την Ελλάδα, για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) 
μηνών. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργα−
σιακής εμπειρίας, η προσαρμογή των επαγγελματικών 
προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας στον τομέα ειδίκευσής τους, ανέργων πτυ−
χιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων 
Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ 
Κύκλου.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκαο−

κτώ (18) μήνες, εκ των οποίων ένας (1) μήνας αφορά θε−
ωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση 
με το εργασιακό περιβάλλον και δεκαεπτά (17) μήνες 
αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα ειδίκευσής 
τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμ−
ματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ. 

Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Υπηρεσίες 
και οι Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα κα−

θοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Υπάρχει 
δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων και ειδικοτήτων 
από το Διοικητή του ΟΑΕΔ για την επίτευξη των στόχων 
του Προγράμματος.

5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Επωφελούμενοι του Προγράμματος θα είναι 9.000 

άνεργοι, εκ των οποίων: 
 • 3.000 απόφοιτοι Α.Ε.Ι.−Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπου−

δών ημεδαπής ή αλλοδαπής και
 • 6.000 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γε−

νικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή ισό−
τιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ηλικίας έως 40 ετών (γεννηθέντες μετά την 1/1/1965).
Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
 • να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν 

δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

 • να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοό−
τητα κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να 
είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα 
στην Ελλάδα.

 • οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να 
είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, 
αναγνωρισμένων από το πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α (Διαπανε−
πιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη−
μαϊκών−Πληροφόρησης).

 • οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλ−
λαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα του 
ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες και στους Φορείς 
του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα γίνει μέσω 
της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και 
της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί 
από γυναίκες και 40% από άνδρες.
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Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρό−
νιας ανεργίας:

 • τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι 
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των 
Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 6 μήνες (τους τελευταίους 
8), όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες 
(τους τελευταίους 16) όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και 
άνω.

Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακρο−
χρόνιας ανεργίας:

 • έως 35% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών 
του Ο.Α.Ε.Δ. από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 
μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλι−
κίας 25 ετών και άνω.

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Πριν την ένταξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα 

υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του 
Ο.Α.Ε.Δ., της αρμόδιας υπηρεσίας των Υπηρεσιών και 
των Φορέων του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
του ασκούμενου.

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει: 
 • Νομικό πλαίσιο,
 • Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου/ης
 • Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας
 • Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα 

καλύψει ο ασκούμενος
 • Όρους του προγράμματος
 • Δυνατότητα διακοπής του.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−

ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι υπηρεσίες του Υπηρεσιών και των Φορέων του 

Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Δημόσιου 
Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
υποχρεούνται να υποβάλουν (στην Τεχνική Γραμμα−
τεία Stage): 

 • Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκουμένου (εντός 
του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα), το οποίο 
θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προ−
γράμματος. 

 • Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκουμένου, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής 
της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος 
(μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου 
από τη λήξη της). 

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει: 
 • Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το 

πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι 
πέραν του διμήνου). 

Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκού−
μενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει 
στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Αν o/η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από 

το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώ−
των μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο 
αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα 
τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον 
υπόλοιπο χρόνο. 

Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό 
ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημε−

ρώνεται η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τις Υπηρεσίες και 
τους Φορείς του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή από τον ασκούμενο. 

9. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
• Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολο−

γημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται 
αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προ−
γράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

• Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών 
έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ανά έτος με αντίστοι−
χη παράταση του προγράμματος. 

• Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις 
επτά (7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδο−
μάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγμα−
τοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας).

• Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια 
παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, 
εγκυμοσύνης κ.λ.π.), πέραν των προβλεπομένων ημε−
ρομηνιών, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην 
Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία 
θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με από−
φαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καταβάλλει στους ασκούμενους για 

κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών 
ανά μήνα: 

− 30,00 € ανά ημέρα μικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 
Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών

− 25,00 € ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους 
Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., 
Ε.Π.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημε−
δαπής ή αλλοδαπής.

Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρα−
τείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλ−
ψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμο−
ζομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/97 
(Φ.Ε.Κ. 15/Α/97) και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 
286/Α/29.12.2000).

Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύ−
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε μηνιαία 
βάση. 

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος 

θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., 
σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, 
Τοπικό.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα 

των ενεργειών του προγράμματος STAGE, οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα με σκοπό:

 • Την τήρηση των προβλεπόμενων από την Υπουρ−
γική Απόφαση.

 • Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπί−
στωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις.

 • Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων 
και την υποβολή κυρώσεων.

Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
 • Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση 

προς τους ελεγκτές υπαλλήλους.
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 • Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγρα−
φα που αναφέρονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του προ−
γράμματος.

Για την ομαλή πορεία του προγράμματος με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων του, ώστε να μην υπάρχουν 
αποκλίσεις, ανά εξάμηνο θα παρακολουθούνται:

 • Οι εγκριθείσες θέσεις
 • Η κάλυψη των θέσεων
 • Η καταβολή των επιχορηγήσεων κλπ.
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
α. Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.

β. Ελέγχους επίσης μπορούν να διενεργούν τα εντε−
ταλμένα προς τούτο Εθνικά Ελεγκτικά Όργανα και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ 

και των φορέων ή των ασκούμενων δύναται να υποβλη−
θεί ένσταση (εντός 15 ημερολογιακών ημερών), η οποία 
θα εξετασθεί από επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση 
του Διοικητή του ΟΑΕΔ. 

15. ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη ύψους 90.000.000,00 € για τη διετία 2006−
2007, η οποία θα καλυφθεί από το Ε.Π. «Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000 − 2006.

 • Για το έτος 2006: 40.000.000,00 €
 • Για το έτος 2007: 50.000.000,00 €
 • Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2499Γ7. 
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 

από το ΜΕΤΡΟ 4 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» στο πλαίσιο του Γ’ 
Κ.Π.Σ., κατά 75% από την Ε.Ε. και 25% από το Π.Δ.Ε. 

 • Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν θα προβαίνει σε εκταμιεύσεις κονδυ−
λίων εάν δεν έχει εξασφαλίσει πόρους από το Π.Δ.Ε.

16. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΟΣ 

Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα εξειδικεύ−
εται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

   F 
 Αριθμ. Φ.20144/15575/739 (6)
Αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφά−

λισης Δημοσίων Υπαλλήλων για το έτος 2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66 

του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980
(Α΄ 49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του
ν. 1275/1982 ( Α΄ 100 ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111).

4. Το Α.Π. 9363/70/2.3.2006 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων και 
εφάπαξ παροχών για το έτος 2006».

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων 
(Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) που λήφθηκε κατά την 229/11.5.2006 συνε−
δρίασή του.

6. Την υπ’ αριθμ.12529/180/20.6.2006 οικονομική έκθεση 
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 9.557.000,00 
€ περίπου και για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 
στους ΚΑΕ 0629, 0636, 0637 και 0644 του προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2006 του Ταμείου, αποφα−
σίζουμε:

1. Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) συντάξεις 
στους συνταξιούχους μέχρι 31.12.2005 αναπροσαρμό−
ζονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3,2% μεσοσταθμικά, 
με τον επανυπολογισμό των συντάξεων στους νέους 
βασικούς μισθούς των μισθολογικών κλιμακίων του
ν. 3205/2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 

   F
  Αριθμ. 6647 (7)

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  IONIΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2503/1997 «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμι−
ση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».(ΦΕΚ 107/30.5.1997).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 σύμφωνα 
με τις οποίες την απόφαση για την έγκριση σύμβασης 
έργου στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα, εκδίδει ο 
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/220/12077/22.6.2006 Από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
55/1998 ΠΥΣ και την αριθμ.32903/22.6.2006 απόφαση κα−
τανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, με τις οποίες εγκρίθηκε για 
το Δήμο Αλυκών Ζακύνθου, συμβάσεις μίσθωσης έργου 
διάρκειας ενός έτους.

3.Το υπ’ αριθμ. οικ.32929/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στο Δήμο Αλυκών Ζακύνθου με τρία (3) άτομα και συ−
γκεκριμένα: ένα (1) βοηθό μηχανικό, ένα (1) ΔΕ Διοικη−
τικό −γραμματέα και ένα (1) Π.Ε. Μηχανικό για χρονικό 
διάστημα ενός έτους.

ΦΕΚ 881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12541
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Το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα 
και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμ−
βάσεων αυτών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε προσωπικό είτε 
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου, παρακαλούμε 

να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε 
(5) ημερών από της λήψεως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κέρκυρα, 23 Ιουνίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ 
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

*02008811107060012*


