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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 16765 (1)
  Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/

ΦΕΚ/Β/ 328/28.2.2008 και ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ6698/ΦΕΚ/
Β/917/19.5.2008 αποφάσεων Υπουργού Εξωτερικών 
με θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργα−
σίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 
για το έτος 2008 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 155 παρ. 11 του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/τ. Α΄/ 

5.6.2007), «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297Α/23.12.2003).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9.2.2004/ΦΕΚ/Β/332/ 
11.2.2004.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, περί 
αναδρομικότητας των αποφάσεων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄/26.7.1985).

7. Τις υπ’ αριθμ. ΠΥΣ 67/1986 (ΦΕΚ 7Ο/Α/5.6.1986), 
ΠΥΣ 63/1988 (ΦΕΚ 147/Α/1.7.1988), ΠΥΣ 9/11.1.1990 (ΦΕΚ 
4/τ.Α΄/15.1.1990), ΠΥΣ 162/12.11.1993, ΠΥΣ 30/1996 (ΦΕΚ 46/
Α/11.3.1996).

8. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ2/5828/0022/ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/30.1.2008 
κοινή υπουργική απόφαση.

9. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο−
νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστα−
τικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις 
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα 
διαφοράς ώρας.

10. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 3141/1.2.2008 απόφαση 
της Υπουργού Εξωτερικών με θέμα «Έγκριση απογευ−
ματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εξωτερικών για το έτος 2008» (ΦΕΚ/τ.Β/328/28.2.2008) 
και την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 6698/12.5.2008 τροπο−
ποιητική απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών με το ίδιο 
θέμα (ΦΕΚ/τ.Β’ 917/19.5.2008).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται επιπλέον ετήσια δαπάνη 1.870,00 περίπου ΕΥΡΩ, τα 
οποία θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας τρέ−
χοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/ΦΕΚ/Β/ 
328/28.2.2008 και ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 6698/ΦΕΚ/Β/917/19.5.2008 
υπουργικές αποφάσεις ως ακολούθως:

Συμπληρώνουμε μία νέα παράγραφο του διατακτικού 
ως εξής:

27. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 2 υπαλλήλους στη Διπλωματική Ακαδημία 
μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/
ΦΕΚ/Β/328/28.2.2008 και ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 6698/ΦΕΚ/Β/917/ 
19.5.2008 υπουργικές αποφάσεις με θέμα την έγκριση 
απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
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ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. 70563 (2)
    Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα υποστήριξης και ενίσχυ−

σης των νέων που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ή εγκαταλείπουν το σχολείο μετά την 
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν 
συνεχίζουν σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος, με το διακριτικό τίτλο: 
«ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.6.1989).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2956/2001 «Ανα−
διάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
258/Α/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 
«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/43/Ε.Κ. περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων 
και ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση 
των Οδηγιών 78/660/Ε.Ο.Κ. και 83/349/Ε.Ο.Κ. του Συμ−
βουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/
Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.174/
Α−25.8.2008).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.7 και 8 του 
ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλ−
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.111/Α΄/8.5.2003).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για 
την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση 
συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 
6 και 7 του ν. 1836/1989 και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996 
«Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελ−
ματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ.188/Α/20.8.1996).

7. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 15 του άρθρου 20 του 
ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2.9.1998), σχετικά με τη δυνατότητα συνερ−
γασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με φορείς του Δημοσίου με σκοπό 
την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων.

8. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του 
ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ.247/Α΄/27.11.1995).

9. Την υπ’ αριθμ. 4341/7.10.2008 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. (αριθμ. Συνεδρ.45/7.10.2008), που μας διαβιβά−

σθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το υπ’ αριθμ. Β139013/9.10.2008 
έγγραφό του.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ο.Α.Ε.Δ. κατ’ ανώτατο όριο ύψους 247.400.000 ΕΥΡΩ 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ.1948/Β’.3.10.2007), 
αποφασίζουμε:

την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος υπο−
στήριξης και ενίσχυσης των νέων που ολοκληρώνουν τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή εγκαταλείπουν το σχολείο 
μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
και δεν συνεχίζουν σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με το διακριτικό τίτλο 
«ΜΙΑ ΑΡΧΗ, ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ».

1. Αντικείμενο προγράμματος − πράξεις
Οι προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος υπο−

στήριξης και ενίσχυσης των νέων που ολοκληρώνουν τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή εγκαταλείπουν το σχολείο 
μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
και δεν συνεχίζουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, είναι οι ακόλουθες τρεις:

• απόκτηση προϋπηρεσίας,
• κατάρτιση σε δεξιότητες πληροφορικής (με πιστο−

ποίηση) και
• παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος 

συμβουλευτικής υποστήριξης.
Ο αριθμός των ωφελουμένων νέων, θα ανέλθει συνολι−

κά μέχρι τα 40.000 άτομα. Καθένας από τους ανωτέρω 
ωφελούμενους νέους δύναται να συμμετάσχει και στις 
τρεις πράξεις.

2. Χρηματοδότηση
Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του 
Ο.Α.Ε.Δ. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά και 
για τις τρεις δράσεις στο ποσό των 246.400.000 ευρώ 
και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 2493, 0551, 0545, 0274, 2659 
και 0549.

Αναλυτικότερα τα ανώτατα ποσά για καθεμία από 
τις πράξεις, που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι τα 
εξής:

• Απόκτηση προϋπηρεσίας: 160.000.000 ευρώ
• Κατάρτιση σε δεξιότητες πληροφορικής με πιστο−

ποίηση: 60.000.000 ευρώ
• Παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος 

συμβουλευτικής: 26.400.000 ευρώ
3. Στόχος του προγράμματος
Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες εισόδου στην αγορά 

εργασίας των νέων που δεν διαθέτουν βασικές δεξι−
ότητες και επαρκή επαγγελματικά προσόντα, καθώς 
και τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 23 και 24 Μαρτίου 
του 2006, όπου αποφασίστηκε για όλες τις χώρες − 
μέλη η ανάπτυξη ειδικών δράσεων, ούτως ώστε σε κάθε 
νέο που εγκαταλείπει το σχολείο και είναι άνεργος 
να προσφέρεται εργασία, μαθητεία ή συμπληρωματική 
επιμόρφωση εντός έξι μηνών, το πρόγραμμα στοχεύει 
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και προσόντων των νέων 
που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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και αυτών που δε συνεχίζουν σπουδές στο εκπαιδευτι−
κό σύστημα μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.

4. Ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
4.1. Ωφελούμενοι δύναται να είναι όλοι οι νέοι ηλικίας 

16−25 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δευτερο−
βάθμια εκπαίδευση ή έχουν εγκαταλείψει το σχολείο 
μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
και δεν συνεχίζουν σπουδές, σε οποιαδήποτε βαθμίδα 
του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ως προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελούμενων νέων 
ορίζονται οι ακόλουθες: 

• έχουν εγκαταλείψει το σχολείο μετά την ολοκλή−
ρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή έχουν τελειώ−
σει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συνεχίζουν 
σπουδές,

• βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας,
• δεν τους έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα, καμία ευκαι−

ρία απασχόλησης ή συμπληρωματικής επιμόρφωσης, 
είτε με τη μορφή της εργασιακής σχέσης είτε με οποι−
αδήποτε μορφή αναγνωρισμένης κατάρτισης και

• έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα 
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που 
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα 
μας.

Από το συνολικό αριθμό θέσεων, ποσοστό έως 30% 
θα καλυφθεί από νέους που διαμένουν στην Διοικητική 
Περιφέρεια Αττικής και τον Ν. Θεσσαλονίκης, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό από νέους που διαμένουν στις υπό−
λοιπες Διοικητικές Περιφέρειες και νομούς.

4.2. Ωφελούμενες επιχειρήσεις / φορείς για την πράξη 
«Απόκτηση προϋπηρεσίας» σύμφωνα με την διάταξη της 
παρ.2 του άρθρου 51 του ν.3693 (Φ.Ε.Κ. 174/Α/25.8.2008) 
είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., 
φορείς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται 
στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, με εξαίρεση τις 
κάτωθι αναφερόμενες:

• Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής 
απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθω−
τούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη 
(έμμεσος εργοδότης).

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

• Οι Ο.Ε. και Ε.Ε., οι Ε.Π.Ε. και οι Α.Ε. εφόσον ζητήσουν 
ενίσχυση για συζύγους και συγγενείς α’ βαθμού εξ αί−
ματος ή εξ αγχιστείας των ομόρρυθμων εταίρων στις 
Ο.Ε. και Ε.Ε., των εταίρων στις Ε.Π.Ε. και των μελών του 
Δ.Σ. στις Α.Ε. αντίστοιχα.

Για την υπαγωγή μιας αμιγούς ιδιωτικής επιχείρησης 
στο πρόγραμμα θα πρέπει αυτή να μην έχει προβεί 
κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα σε απόλυση προ−
σωπικού της, χωρίς την συνδρομή σπουδαίου λόγου.

5. Διαδικασία αίτησης συμμετοχής και επιλογής ωφε−
λούμενων

Οι ωφελούμενοι νέοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, 
με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του δικτυα−
κού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr).

Οι προσφερόμενες δράσεις του προγράμματος είναι 
οι εξής:

1. Πράξη: «Απόκτηση προϋπηρεσίας».
2. Πράξη: «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες πληρο−

φορικής με πιστοποίηση».
3. Πράξη: «Παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμ−

ματος συμβουλευτικής».
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμ−

μετοχής στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης 
«ΜΙΑ ΑΡΧΗ, ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», οι ενδιαφερόμενοι νέοι θα 
καλούνται άμεσα από τα αντίστοιχα Κέντρα Προώθη−
σης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) της διαμονής τους, προκει−
μένου να επιβεβαιωθεί η κάλυψη των προϋποθέσεων 
συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια μέσω 
της διαδικασίας της Εξατομικευμένης Παρέμβασης να 
γίνει καταγραφή των χαρακτηριστικών, διάγνωση των 
αναγκών τους από τους Εργασιακούς Συμβούλους του 
Οργανισμού και κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης. 
Ο Εργασιακός Σύμβουλος κάθε νέου, με βάση το πα−
ραπάνω Ατομικό Σχέδιο Δράσης, θα υποδεικνύει και θα 
τοποθετεί άμεσα τον νέο στη δράση ή στις δράσεις 
που προσφέρονται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
υποστήριξης, με απώτερο στόχο την ένταξη του στην 
αγορά εργασίας.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις / φορείς κατά την διά−
ταξη της παρ.2 του άρθρου 4 της παρούσας που επι−
θυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, προκειμένου να 
απασχολήσουν νέους στις προβλεπόμενες ειδικότητες, 
υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής τους 
στο πρόγραμμα στην ειδική περιοχή του δικτυακού τό−
που του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr).

Ο έλεγχος κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής 
των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα γίνεται άμεσα από 
την υποβολή της αίτησης τους από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμέ−
νων στο πρόγραμμα ωφελούμενων και του Ο.Α.Ε.Δ., θα 
επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Οι ενστά−
σεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω 
της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για 
ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα μέσα σε τρι−
άντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης 
του αιτήματος από την Υπηρεσία ή της απορριπτικής 
απόφασης.

6. Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος ανά 
πράξη.

6.1. Πράξη: «Απόκτηση προϋπηρεσίας». 
α. Γενικά
Η συγκεκριμένη δράση θα διαρκεί πέντε (5) μήνες 

και οι νέοι θα τοποθετούνται με σκοπό την απόκτηση 
προϋπηρεσίας στις επιχειρήσεις / φορείς, σύμφωνα με 
την διάταξη της παρ.4.2. της παρούσας. Οι ωφελούμε−
νοι νέοι θα αμείβονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με ποσό ίσο 
με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά 
από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 
καθώς και την αναλογία δώρων, εορτών και επιδόματος 
αδείας με βάση τον ως άνω μισθό. Για την προϋπη−
ρεσία οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο συντάξεως, ασθένειας σε 
είδος και κινδύνου ατυχήματος, με βάση τον ως άνω 
μισθό. Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί 
την προβλεπόμενη εισφορά του ασφαλισμένου και την 
αποδίδει στο Ι.Κ.Α., μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά 
του εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό. 
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β. Ενδεικτικές ειδικότητες των ωφελούμενων νέων.
Οι ωφελούμενοι νέοι που επιθυμούν να αποκτήσουν 

προϋπηρεσία μπορούν να επιλέξουν κατά τη διαδικασία 
κατάρτισης του ατομικού τους σχεδίου δράσης μία από 
τις ακόλουθες ειδικότητες:

 πωλητής,
 υπάλληλος αποθήκης,
 προσωπικό μεταφορών και αποθήκευσης,
 υπάλληλος παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,
 γραμματέας,
 υπάλληλος γραφείου.

γ. Υλοποίηση του προγράμματος.
Η υπόδειξη των νέων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 

στις επιχειρήσεις / φορείς που επιθυμούν να προσφέ−
ρουν θέσεις προϋπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί από 
τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά−
γραφο 5 της παρούσας.

Μετά την υπόδειξη των ωφελούμενων νέων στις επι−
χειρήσεις / φορείς που εντάσσονται στο πρόγραμμα, 
θα καλούνται τόσο οι νέοι όσο και οι επιχειρήσεις / 
φορείς να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, 
συμφωνητικό συνεργασίας, όπου θα διατυπώνονται οι 
όροι τήρησης του προγράμματος.

Επίσης:
• Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την 

σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο, μετά από συνεν−
νόηση με την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Εάν δεν συντρέ−
χει σπουδαίος λόγος, τότε η επιχείρηση απεντάσσεται 
από το πρόγραμμα (ακόμη και για ενδεχόμενες άλλες 
θέσεις προϋπηρεσίας, για τις οποίες έχει ενταχθεί), 
ενώ δεν έχει δικαίωμα μελλοντικής επανένταξης στο 
πρόγραμμα.

• Οι ωφελούμενοι νέοι που έχουν απολυθεί από την 
επιχείρηση, για σπουδαίο λόγο, δεν έχουν δικαίωμα 
συνέχισης της δράσης. Σε περίπτωση οικειοθελούς 
αποχώρησης για σπουδαίο λόγο (κατόπιν συνεννόησης 
με την υπηρεσία), έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την 
δράση σε άλλη επιχείρηση για το υπολειπόμενο χρονικό 
διάστημα της προϋπηρεσίας.

6.2. Πράξη: «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες πληρο−
φορικής με πιστοποίηση». 

α. Γενικά:
Οι ωφελούμενοι της πράξης που θα παρακολουθή−

σουν πρόγραμμα Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής με πιστοποίηση αποκτούν:

 δεξιότητες και προσόντα που διευρύνουν τις ευκαι−
ρίες τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

 πιστοποίηση των γνώσεων τους με βάση τα εγκεκρι−
μένα και αναγνωρισμένα από την πολιτεία, πρότυπα.

Τα προγράμματα κατάρτισης με πιστοποίηση θα υλο−
ποιούνται περιοδικά στη διάρκεια του έτους και η έναρ−
ξη ενός προγράμματος θα γίνεται με την συμπλήρωση 
του απαιτούμενου αριθμού ενδιαφερομένων για την 
δημιουργία ενός τμήματος σε μια περιοχή, με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Αντικείμενο της πράξης.
Η πράξη περιλαμβάνει «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότη−

τες πληροφορικής με πιστοποίηση», διάρκειας έως εκα−
τό (100) ωρών και δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμέ−
νης πιστοποίησης με την συμμετοχή των ωφελουμένων 
του προγράμματος σε εξετάσεις που θα διενεργούνται 
για το σκοπό αυτό από τους Φορείς Χορήγησης Πιστο−
ποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα 
γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., σε δομές που λειτουργούν 
Εκπαιδευτικές Μονάδες Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης (Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.) ή με βάση το άρθρο 20 του 
ν. 2639/1998 (Φ.Ε.Κ. Α−205) θα ανατίθεται το σύνολο ή 
μέρος των προγραμμάτων σε πιστοποιημένους Φορείς 
κατάρτισης ή άλλους Φορείς όπως ορίζεται στην υπ’ 
αριθμ. 112437/10.8.1999 υπουργική απόφαση. 

γ. Περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.
Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα «Κατάρτισης 

σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής με πιστοποίηση» 
που θα εφαρμοστεί, θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.

δ. Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:
• Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κα−

τάρτισης (τμήματος) θα είναι τουλάχιστον 10 και δεν 
θα υπερβαίνει τα 20 άτομα.

• Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο ελάχιστος απαι−
τούμενος αριθμός για την έναρξη ενός προγράμματος, 
τότε ο εργασιακός σύμβουλος του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να 
παραπέμψει τους ενδιαφερόμενους νέους σε αντίστοιχο 
πρόγραμμα άλλου εκπαιδευτικού φορέα, εφόσον αυτό 
είναι εφικτό.

• Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμμα−
τος είναι για το θεωρητικό μέρος κατά μέγιστο 6 ώρες 
συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Κατά την 
υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των οποίων η 
ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις ώρες, χορηγούνται 
εδέσματα και αναψυκτικά / χυμοί / καφέδες.

• Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο 
μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση κατά 
τις Κυριακές και επίσημες αργίες.

• Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση 
τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Η παρουσία και η 
συμμετοχή τόσο στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης, 
όσο και στις πρακτικές ασκήσεις, τις προφορικές και 
γραπτές εξετάσεις που ενδέχεται να περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμε−
νους. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση δίδεται σε κάθε 
καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμ−
ματος κατάρτισης.

• Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε πο−
σοστό 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος. 
Το καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό επίδομα, αντιστοιχεί 
στις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος. Κα−
ταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες 
άνω του 10% του συνολικού αριθμού των ωρών του 
προγράμματος δε δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής 
και δεν τους χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης.

• Παρέχονται στους καταρτιζόμενους εκπαιδευτικές 
σημειώσεις και το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό.

Όσον αφορά στην διαδικασία υλοποίησης ως προς 
τον χρόνο έναρξης των προγραμμάτων, τον τρόπο 
έγκρισης / εγγραφής των υποψηφίων καταρτιζομένων 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα, αυτά θα ορίζονται με από−
φαση Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ.

Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν αναλόγως οι υπ’ 
αριθμ. 112437/10.8.1999 και 40325/14.1.1985 αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
112281/10.8.2006 κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (τροποποίηση της 112392/1.11.2004 
κοινές υπουργικές αποφάσεις.).
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ε. Πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, πραγματο−

ποιείται πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθη−
καν από τους καταρτιζόμενους κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με τα αναγνωριζόμενα από 
την Πολιτεία πρότυπα.

Η πιστοποίηση των καταρτιζομένων θα γίνεται από 
Φορείς Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή 
Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί 
από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Α/25081/1.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 
1720/τ.Β΄/8.12.2005), σύμφωνα με τα οριζόμενα της ισχύ−
ουσας νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υπο−
χρεωτική και κάθε καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να 
συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις 
πιστοποίησης για κάθε ενότητα.

στ. Κόστος Πράξης.
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος του προγράμματος, καθορίζε−

ται σε 15 € ανά ώρα κατάρτισης και ανά καταρτιζόμενο, 
συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος 
6,00 € ανά ώρα κατάρτισης, και του κόστους πιστο−
ποίησης.

6.3. Πράξη: «Παρακολούθηση του ολοκληρωμένου προ−
γράμματος συμβουλευτικής».

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής, περι−
λαμβάνει τρεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
2. Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας.
3. Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρω−

τοβουλιών.
α. Περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος συμ−

βουλευτικής.
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες θα παρέχονται στους 

ανέργους σε ομαδικό επίπεδο από εξειδικευμένους Ερ−
γασιακούς Συμβούλους και η διάρκεια του προγράμμα−
τος ανέρχεται στις εξήντα (60) ώρες.

Η βασική συμβουλευτική με την οποία θα ξεκινά το 
πρόγραμμα είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
διάρκειας τριάντα (30) ωρών. Μέσω της διαδικασίας 
αυτής επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση του επαγγελμα−
τικού προφίλ του ανέργου με βάση τα προσωπικά του 
χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες του και τα τυπικά του 
προσόντα.

Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του ανέργου 
στην ομάδα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού και με βάση την απόφαση στην οποία 
έχει καταλήξει, θα ενταχθεί σε μια από τις άλλες δύο 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, διάρκειας τριάντα (30) ωρών 
η κάθε μία. Συγκεκριμένα, θα συμμετέχει είτε σε ομάδα 
Συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, εφό−
σον η απόφαση του αφορά εξαρτημένη μορφή εργασίας 
είτε σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρημα−
τικών Πρωτοβουλιών εφόσον η απόφαση του αφορά 
στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Οι ομάδες συμβουλευτικής θα διεξάγονται περιοδικά 
στη διάρκεια του έτους και η έναρξη κάθε μίας θα γί−
νεται με την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού 
ενδιαφερομένων για την δημιουργία ενός τμήματος σε 
μια περιοχή.

Οι νέοι που θα εντάσσονται στις τρεις Συμβουλευ−
τικές Υπηρεσίες θα εκπαιδεύονται με βάση ωρολόγιο 
και αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από την 
Ειδική Υπηρεσία Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων συμβουλευ−
τικής.

• Ο αριθμός συμμετεχόντων κάθε τμήματος θα είναι 
τουλάχιστον 10 και δε θα υπερβαίνει τα 15 άτομα.

• Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος 
είναι κατά μέγιστο 6 ώρες συμπεριλαμβανομένων των 
διαλειμμάτων. Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων συμ−
βουλευτικής των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά 
τις τρεις ώρες, χορηγούνται εδέσματα και αναψυκτικά 
/ χυμοί / καφέδες.

• Το ημερήσιο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες.

• Επιτρέπεται η απουσία των συμμετεχόντων σε πο−
σοστό 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμμα−
τος. Το καταβαλλόμενο επίδομα, αντιστοιχεί στις ώρες 
παρακολούθησης του προγράμματος. Συμμετέχοντες 
που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του 10% 
του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος 
δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους 
χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

• Παρέχονται στους συμμετέχοντες σημειώσεις και 
το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό.

Όσον αφορά στην διαδικασία υλοποίησης ως προς 
τον χρόνο έναρξης και λήξης του ετήσιου προγράμ−
ματος των τριών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα, αυτά θα ορίζονται με απόφαση Δι−
οικητή Ο.Α.Ε.Δ. Η σύσταση κάθε ομάδας συμβουλευτικής 
η οποία θα περιλαμβάνει τον κατάλογο των συμμετεχό−
ντων, τον τόπο διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης 
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθορίζεται με 
σχετική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Κ.Π.Α.

γ. Κόστος Πράξης.
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος του προγράμματος, καθορί−

ζεται σε 11 € ανά ώρα συμβουλευτικής και ανά συμμετέ−
χοντα, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος των 10,00 
€ ανά ώρα συμβουλευτικής και ανά συμμετέχοντα.

7. Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προ−
γράμματος.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί 
ελέγχους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι 
έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλ−
λήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοι−
νή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Παραστατικά Δαπανών
Για την καταβολή των δαπανών απαιτούνται νόμιμα 

παραστατικά, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλί−
ων και Στοιχείων και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όσον 
αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ. και τις επιχειρήσεις / φορείς οφεί−
λουν να τηρούν ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά 
έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για 
έκαστο ωφελούμενο.

9. Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
Για την προώθηση και των τριών πράξεων του Προ−

γράμματος «Μια Αρχή Μια Ευκαιρία» θα τηρηθούν κα−
νόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας με ανοικτό 
δημόσιο διεθνή διαγωνισμό. Ο Προϋπολογισμός δε θα 
ξεπεράσει το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
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10. Πληρωμές αναδόχων ή ωφελουμένων
10.1. Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους − ωφελούμε−

νους θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους 
υλοποίησης της παραγράφου 6 της παρούσης, ως 
εξής:

α. Πράξη: «Απόκτηση προϋπηρεσίας».
Οι ωφελούμενοι νέοι θα αμείβονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται 
κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας, καθώς και την αναλογία δώρων, εορτών 
και επιδόματος αδείας με βάση τον ως άνω μισθό. Για 
την προϋπηρεσία τους οι ωφελούμενοι υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο συντάξεως, 
ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήματος, με βάση 
τον ως άνω μισθό. Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. πα−
ρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά του ασφαλισμένου 
και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α., μαζί με την προβλεπόμενη 
εισφορά του εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

Η καταβολή των αποδοχών θα γίνεται μηνιαία μετά 
από διοικητική ή επιτόπια πιστοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου το οποίο θα εκφράζεται σε ανθρωπομήνες 
απόκτησης προϋπηρεσίας.

Οι μηνιαίες αποδοχές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Πράξη: «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες πληρο−
φορικής με πιστοποίηση».

Το επίδομα, θα καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον Κ.Β.Σ. Το κόστος πιστοποίησης θα 
καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. προς τους πιστοποιη−
μένους φορείς χορήγησης πιστοποιητικών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 6.2.στ της παρούσας.

γ. Πράξη: «Παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμ−
ματος συμβουλευτικής».

Η καταβολή του επιδόματος στους ωφελούμενους θα 
γίνεται με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης συμβου−
λευτικής υπηρεσίας.

10.2. Ο τρόπος πληρωμής της κάθε δράσης και τα σχε−
τικά δικαιολογητικά για την υλοποίηση του προγράμμα−
τος θα ορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

11. Σύσταση − Συγκρότηση Επιτροπών
Οι Επιτροπές που θα κριθούν αναγκαίες στο πλαίσιο 

της παρούσης, θα συνταχθούν/συγκροτηθούν με από−
φαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Οι ανωτέρω Επιτροπές 
αποτελούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. ή/και από 
εμπειρογνώμονες και δεν είναι αμειβόμενες.

Το έργο των Επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στις 
Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησης τους και τυχόν στις 
εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

12. Τελικές διατάξεις
Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξει−

δικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ.

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Αριθμ. 21104/30089 (3)

Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση 
των Τουρκοβουνίων.

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 242 του ν. 3463/ 
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α΄/8.6.2006).

3. Την υπ’ αρίθμ. 5236/8 εγκ./26.1.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. (υπ’ αριθμ. 6564/5.2.2007 εγγράφου μας), 
περί συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων 
Ο.Τ.Α.

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/12.11.2003 (ΦΕΚ/1693/Β΄/ 
18.11.2003) απόφαση σχετικά με τη μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε−
ων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

5. Την υπ’ αριθμ. 308/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, περί έγκρισης συμ−
μετοχής του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων 
για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων 
και του καταστατικού του Συνδέσμου.

6. Την υπ’ αριθμ. 269/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, περί έγκρισης συμ−
μετοχής του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων 
για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων 
και του καταστατικού του Συνδέσμου.

7. Την υπ’ αριθμ. 125/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης, περί έγκρισης συμ−
μετοχής του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων 
για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων 
και του καταστατικού του Συνδέσμου.

8. Την υπ’ αριθμ. 198/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού, περί έγκρισης συμμε−
τοχής του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων για 
την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων και 
του καταστατικού του Συνδέσμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 308/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλατσίου, την υπ’ αριθμ. 
269/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Νέας Ιωνίας, την υπ’ αριθμ. 125/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλοθέης και την υπ’ αριθμ. 
198/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ψυχικού, σχετικά με τη σύσταση Συνδέσμου με την 
επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και 
Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων», ως εξής:

1. Συστήνουμε Σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρ−
κοβουνίων», ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 245−251 του ν. 3463/2006 και συμμετέχουν οι 
Δήμοι Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού.

2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
1. Η διαφύλαξη των εκτός σχεδίου εκτάσεων των 

Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους στα διοικη−
τικά όρια των Δήμων και η αποτροπή κάθε ενέργειας 
εντάξεως τους σε σχέδιο πόλης.
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2. Η αποκατάσταση του ανάγλυφου των Τουρκοβου−
νίων, όπου αυτό απαιτείται.

3. Η αναδάσωση των αναδασωτέων εκτάσεων και η 
δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής.

4. Η ενοποίηση των αναδασωτέων εκτάσεων με τις 
λοιπές εκτός σχεδίου εκτάσεις των Τουρκοβουνίων 
και του Αττικού Άλσους ούτως ώστε να αναδειχθεί η 
ενιαία έκταση σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου και 
αναψυχής.

5. Η σύνδεση του μητροπολιτικού αυτού χώρου πρα−
σίνου με τις λειτουργίες του αστικού ιστού.

6. Η αποδέσμευση κατά τους όρους του νόμου σε 
συνεργασία με το Δημόσιο και άλλους, κρατικούς ή 
μη, φορείς της εκτάσεως του μητροπολιτικού χώρου 
πρασίνου από κάθε κατοχή τρίτου ή διεκδίκηση, ούτως 
ώστε να περιέλθει αυτός ελεύθερος στη χρήση των 
δημοτών.

7. Η τοπογραφική αποτύπωση και χαρτογράφηση 
των προς ενοποίηση, σε μητροπολιτικό χώρο πρασί−
νου, εκτάσεων στα διοικητικά όρια των Δήμων εντός 
και εκτός σχεδίου.

8. Ο καθορισμός και σχεδιασμός της διαμόρφωσης 
κοινοχρήστων χώρων με γνώμονα τις οικολογικές και 
λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων.

9. Η εκπόνηση μελετών, η ανάπτυξη ερευνητικής δρα−
στηριότητας και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής σημα−
σίας με αυτεπιστασία ή από τρίτους για την ανάδειξη 
της περιβαλλοντικής σημασίας των Τουρκοβουνίων και 
την ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιο−
χής.

10. Η συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων 
και των εγκαταστάσεών τους.

11. Η παροχή επιστημονικής, ιδίως δε τεχνικής και 
νομικής υποστήριξης στα μέλη του και η ανάληψη δια−
δημοτικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών ιδιαίτερα στους 
τομείς της χωροταξίας και της προστασίας του περι−
βάλλοντος.

12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων πολι−
τικής προστασίας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής 
καταστροφικών φαινομένων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, 
πλημμύρες κ.λ.π.) και η προμήθεια του σχετικού τε−
χνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και των κατάλληλων 
μέσων.

13. Η πληροφόρηση για θέματα περιβαλλοντικής προ−
στασίας. Η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και συ−
νεντεύξεων τύπου.

14. Η αξιοποίηση όλων των θεσμών και χρηματοδο−
τικών δυνατοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προ−
στασία και ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

15. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της κεντρι−
κής διοίκησης για τα παραπάνω θέματα καθώς και με 
φυσικό ή οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, δη−
μοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου. 

3. Έσοδα του Συνδέσμου είναι:
α) Η ετήσια εισφορά των συμμετεχόντων Δήμων στο 

Σύνδεσμο.
β) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και οποιαδήποτε άλλα ποσά 

παρέχονται από το Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή Οργανισμούς.

δ) Κάθε άλλη πηγή.
4. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Ψυχικού.
5. Διάρκεια του Συνδέσμου.
Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου είναι πενήντα (50) 

χρόνια.
6. Διοίκηση του Συνδέσμου.
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 

οργάνων της Διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δι−
αχείριση και εποπτεία του Συνδέσμου διέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 245−251 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006). 

7. Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 

δαπάνη στον προϋπολογισμό κάθε Δήμου – μέλους του 
Συνδέσμου, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύμφω−
να με την ετήσια εισφορά του ως εξής:

α/α  Δήμος  Αριθμός Εκπροσώπων  Συνολική 
   Ετήσια 
   Εισφορά

α.  Γαλατσίου  8  20.000
β.  Νέας Ιωνίας  9  18.000
γ.  Φιλοθέης  1  6.000
δ.  Ψυχικού  1  8.000

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02023341411080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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