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2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγ−
ματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.1.2009.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Αγίων 
Αναργύρων Νομού Αττικής.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α. 6041.01 
και 6054.01 ως εξής:

28.704,00 ΕΥΡΩ (13 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
το έτος 2009 και

28.704,00 ΕΥΡΩ (13 θέσεις Χ184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 338/22.7.2008 πρακτικό των 
Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Αγίων Αναργύρων, 
έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2009. 
Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολο−
γισμούς του Δημοτικού Βρεφονηπικού Σταθμού αυτού 
για μία πενταετία τουλάχιστον.

Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το χρόνο 
ανάληψης της πρακτικής άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Α. ΝΑΚΟΣ  Ν. ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F

Αριθμ. 15143/1189 (2)
    Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) 

στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα (Φ.Ε.Κ. 98/A΄/22.4.2005).

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

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2956/2001 
«Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
258/Α/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2434/1996 «Μέτρα 
πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
188/Α/20.8.1996).

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» 
(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.

6. Το άρθρο 8 του ν. 3552/2007 (Φ.Ε.Κ. 77/A΄/4.4.2007), 
που αντικατέστησε τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 
32 του ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 48/Α /12.2.2004), όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3302/2004 (Φ.Ε.Κ. 
267/Α /28.12.2004).

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995)

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήπον 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 
40 /Β/16.1.2009)».

9. Την υπ’ αριθμ. 4705/48/29.10.2008 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Α.Ε.Δ. (αριθμ. Συνεδρ. 48/29.10.2008), που μας δι−
αβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το υπ’ αριθμ. Β1421 87/
3.11.2008 έγγραφό του.

10 Τις υπ’ αριθμ. 132/20/26.6.2008 και 183/25/31.7.2008, 
1202/02/17.9.2008, 01/304/11.6.2008, 33/5/10.9.2008, 
128/7.10.2008 και 57/34/16.9.2008 αποφάσεις των Δ.Σ. 
των ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Α.Δ.Υ.−Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α, Ταμείου 
Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, Ε.Τ.Α.Τ. , Ε.Τ.Ε.Α.Μ., 
αντίστοιχα.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
(Π/Υ) του ΟΑΕΔ ύψους 7.025.700 ΕΥΡΩ για το τρέχον 
οικονομικό έτος και 5.620.560 ΕΥΡΩ για το έτος 2010. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί, τόσο κατά το 
τρέχον οικονομικό έτος, όσο και κατά το οικονομικό 
έτος 2010 με τις αποδόσεις των ποσών που αναφέρο−
νται στην παρ. 15 του διατακτικού μέρους της παρούσης, 
από τους Π/Υ των συγκεκριμένοον φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Επιπλέον, προκαλείται ενδεχόμενη δαπά−
νη σε βάρος του Π/Υ του ΙΚΑ −ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό 
διάστημα 2009 − 2011 από την καταβολή παροχών κοι−
νωνικής ασφάλισης στους απασχολούμενους κατά την 
Κ.Υ.Α ανέργους. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα, εγκρίνουμε:

Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων Κοινωνικής Ασφά−
λισης που αναφέρονται στο στοιχείο 10 του προοιμί−
ου της παρούσας για την υλοποίηση προγράμματος 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) 1.182 ανέργων 
ηλικίας από 22 έως 40 ετών, στις Υπηρεσίες των συγκε−
κριμένων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά στην τοποθέτηση 1.182 ανέργων 

(εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.), ή 
καταρτιζομένων αντίστοιχα στις Υπηρεσίες των Ορ−
γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανά την Ελλάδα, για 
χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσαρμογή των 

επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανά−
γκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδίκευσης 
τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων 
Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Α., 
Ε.Π.Α., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου. 

Η εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών αναγκών των Ορ−
γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στη διεκπεραίωση των 
εργασιών χορήγησης ασφαλιστικών παροχών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκα−

οκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων ένας (1) μήνας αφορά 
θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοι−
κείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και δεκαεπτά (17) 
μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της 
ειδίκευσης τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμ−
ματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Υπηρε−
σίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλη 
την Ελλάδα.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις 

Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης θα 
καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα 
από πρόταση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ 
νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγού−
μενο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στις 
Υπηρεσίες των Οργανισμοον Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ανακατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα 
γίνει με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Επωφελούμενοι του προγράμματος, θα είναι 1.182 

άνεργοι, εκ των οποίων :
• 950 άτομα στο ΙΚΑ
• 100 άτομα στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

και Πρόνοιας)
• 80 άτομα στον Ο.Γ.Α
• 15 άτομα στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ
• 8 άτομα στο Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμε−

λητών
• 5 άτομα στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋ−

παλλήλων (ΕΤΑΤ)
• 4 άτομα στο Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α
• 20 άτομα στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ)
Ηλικίας από 22 έως 40 ετών.
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.

• Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκο−
ότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να 
είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα 
στην Ελλάδα.

• Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να 
είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, 
αναγνωρισμένων από Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών − Πληροφόρησης 
(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

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

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέρ−
γων του Ο.Α.Ε.Δ. και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, θα γίνει μέσω της 
διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της 
συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

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

• Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα 
καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μα−
κροχρόνιας ανεργίας από:

− άνεργους μέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμέ−
νοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. 
έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),

− άνεργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγεγραμ−
μένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. 
μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες).

• Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί 
στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρό−
νιας ανεργίας από:

− άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
τουλάχιστον 6 μήνες

− άνεργους άνω τιον 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμ−
μένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

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

υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του 
Ο.Α.Ε.Δ., του δικαιούχου φορέα υλοποίησης και του 
ασκούμενου.

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

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

ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι Υπηρεσίας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλι−

σης που θα τοποθετηθούν οι άνεργοι, υποχρεούνται να 
υποβάλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):

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

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

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Αν ο−η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το 

φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) πρώτοι 
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 ενημερώνε−
ται η Υπηρεσία από την υπηρεσία 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.
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− Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών 
έως σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, με αντίστοιχη πα−
ράταση 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 κλπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερο−
μηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην 
Τεχνική Γραμματεία Stage στην Κηφισιά, 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. επιβαρύνεται ανά ασκούμενο για κάθε ημέ−

ρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
30 € ανά ημέρα μεικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 

Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών.
25 € ανά ημέρα μεικτά για τους διπλωματούχους 

Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, απο−
φοίτους Τ.Ε.Α., Ε.Π.Α., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων 
σπουδών. Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούμενο 
συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια αποζημίωση συν την 
ασφαλιστική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρ−
μακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού 
κινδύνου, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 
18 του ν. 2458/1997 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/97) και του άρθρου 18 
του ν. 2874/2000).

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.Λ., 
σε τρία επίπεδα : Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, 
Τοπικό.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί 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 προβλεπομένων 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 διαπίσκυση 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 έγγραφα 

που αναφέρονται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση 
για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος.

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 κ.λ.π.

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. σύμ−

φωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του 

Ο.Α.Ε.Δ. και των φορέων ή των ασκούμενων δύναται να 
υποβάλλεται ένσταση (εντός 15 ημερολογιακών ημερών) 
η οποία θα εξετάζεται από επιτροπή που θα οριστεί με 
απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

15. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται 

στο ποσό των 12.646.260 ευρώ, ήτοι:
− 7.025.700 ευρώ για το έτος 2009
− 5 620.560 ευοώ για το έτος 2010
Αναλυτικά:
− 11.226.600 ευρώ για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
− 849.420 ευρώ για τον Ο.Γ.Α
− 203.940 ευρώ για τοΤ.Ε.Α.Δ.Υ − Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α
− 89.100 ευρώ για το Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών 

Επιμελητών
− 59.400 ευρώ για το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τρα−

πεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ) και
− 217.800 ευρώ για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά−

λισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ).
Η πληρωμή των σχετικών δαπανών διενεργείται σε 

βάρος του Π/Υ του Ο.Α.Ε.Δ. (Κ.Α.Ε 2493 «Επιχορηγήσεις 
για την καταπολέμηση της ανεργίας»), και θα αντιμε−
τωπισθεί από τις αντίστοιχες αποδόσεις του Π/Υ των 
ανωτέρω Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον 
Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F

Αριθμ. 1.1.4./11603/011.3 (3)
    Τροποποίηση Υπηρεσιακού Οργανισμού ΕΛΤΑ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, κατά την 1383/ 
12.3.2009 (θέμα 3ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπό−
ψη: α) το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 2668/1998 ΦΕΚ 282/
Α/18.12.1998, β) τον Υπηρεσιακό Οργανισμό ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 
1972/Β/30.12.2005), γ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δ) την 26/9.3.2009 
εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης και Οργάνωσης, ε) τη 
σχετική προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμ−
βούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των 
μελών του, ύστερα από συζήτηση, αποφάσισε:

1. Την τροποποίηση του Υπηρεσιακού Οργανισμού 
ΕΛΤΑ, ως εξής:


