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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/63904/0022 (1)
Καθορισμός αποδοχών ενός επιπλέον ατόμου ως επι−

τόπιου προσωπικού στο Γραφείο Τύπου και Επικοι−
νωνίας Μαδρίτης.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 “Περί Οργανισμού 

της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 137/1996 (ΦΕΚ 107/Α/10.6.1996) 
“Σύσταση Γενικής Γραμματείας  Ενημέρωσης  στο  
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της”.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 2328/1995 
“Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 
τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτη−
λεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις”.

4. Την απόφαση αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 19/386/14061/
26.9.2005 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.55/98, με 
την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατό−
μου ως επιτόπιο προσωπικό, με σύμβαση  εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Γραφείο Τύπου 
και Επικοινωνίας Μαδρίτης της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα−
να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
ΦΕΚ Α−98.

6. Τη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 37930 
/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005).

8. Το γεγονός ότι από  την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα 
χιλιάδων πεντακοσίων (10.500,00) ευρώ η οποία θα κα−
λυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0343 «Αμοιβές επι−
τόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αποδοχές ενός επιπλέον ατόμου, ως 
επιτόπιου προσωπικού του Γραφείου Τύπου και Επικοι−
νωνίας Μαδρίτης, σε 10.500,00 ευρώ για ένα έτος και 
μηνιαίες αποδοχές όχι κατ’ ανάγκην ισόποσες.

Επίδομα αλλοδαπής, έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, 
έξοδα πρώτης εγκατάστασης και άλλα συναφή, καθώς 
και οικογενειακά επιδόματα δεν καταβάλλονται σε κα−
μιά περίπτωση.



24406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Aριθμ. 260556 (5)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθη−

κόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους 
εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφω−
να με το π.δ. 294/1998 και απασχολούν λιγότερους 
από 50 εργαζόμενους − Προγράμματα 2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98.

2) Το άρθρο 13 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων» (177/Α).

3) Τα άρθρα 4 (παράγραφος 2 εδάφιο γ) και 6 του 
π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11/Α).

4) Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας (Πρακτικό 13/15.11.2005).

5) Την απόφαση  του  Πρωθυπουργού  αριθμ  80015/22−
4−2004 «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (598/Β), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ 
80045/23.8.2004 (1293/Β).

6) Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η υπουργική απόφαση 133224/21.12.2004 “Επιμόρ−
φωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον 
αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το 
π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργα−
ζόμενους − Προγράμματα 2005” (ΦΕΚ 1919/Β) ισχύει και 
για τα προγράμματα επιμόρφωσης του έτους 2006 με 
τις παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Όπου στην απόφαση αναφέρεται η Διεύθυνση 
Συνθηκών Εργασίας αντικαθίσταται με την Διεύθυνση 
Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πα−
ρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας.

β. Η παράγραφος 2β του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι φορείς που κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 δεν εί−
χαν διενεργήσει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών 
Γ΄ ή Β΄ κατηγορίας ή εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιή−
σουν εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί για συμ−
μετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα το 2003, 2004 και 
2005, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για 
έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφω−
σης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθήκών Εργασίας 
αίτηση με την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να 
διενεργήσουν τέτοια προγράμματα επισυνάπτοντας όλα 
τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης 
των προγραμμάτων (π.χ. ΚΕΚ, Επιμελητήριο κλπ.) καθώς 
και για τους εκπαιδευτές. Μετά τη σχετική γνωμοδό−
τηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης της Πληροφόρησης, 
Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών 
Εργασίας ότι οι φορείς και οι εκπαιδευόμενοι πληρούν 
τις σχετικές προϋποθέσεις, οι εν λόγω φορείς θα μπο−
ρούν να προβούν στην υποβολή τής σχετικής αίτησης 
για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης. 
Όλες οι σχετικές για τα παραπάνω λεπτομέρειες θα 

καθοριστούν με την ερμηνευτική εγκύκλιο που ορίζεται 
με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου».

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση εκτέ−
λεσης προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται:

• Η επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, 
Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax,

Ηλεκτρονική Διεύθυνση, αρμόδιος προγράμματος.
• Η ακριβής διεύθυνση του χώρου επιμόρφωσης.
• Το εμβαδόν του χώρου επιμόρφωσης.
• Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής του προ−

γράμματος.
• Οι εκπαιδευτές.
• Οι εκπαιδευόμενοι.
• Η οικονομική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.
• Η δραστηριότητα της επιχείρησης του εκπαιδευ−

όμενου.
• Ο αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση.
• Η επωνυμία επιχείρησης.
Κάθε εργοδότης που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί θα 

υποβάλλει σχετική αίτηση στον φορέα εκτέλεσης του 
προγράμματος στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγρά−
φεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησής του.

δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει 
να υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον ημέρες) πριν 
την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το χρονι−
κό περιθώριο γνωμοδότησης από το ΣΥΑΕ και έκδοσης 
της υπουργικής απόφασης. Ειδικά το προβλεπόμενο 
χρονικό διάστημα των 40 ημερών μπορεί να μειωθεί 
σε 25 ημέρες για τα προγράμματα που θα υποβληθούν 
από τους φορείς από 2−1−2006 έως και 20−1−2006. Για τα 
προγράμματα που θα υποβληθούν μετά την 23−1−2006 
ισχύει κανονικά το χρονικό διάστημα των 40 ημερών».

ε. Οι παράγραφοι 21, 22, 23 και 24 του άρθρου 6 αντι−
καθίστανται ως εξής:

«21. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγω−
γής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 
20.12.2006.»

«22. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραμμάτων από 
17.4.2006 έως και 25.4.2006.»

«23. Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 
έγκριση προγραμμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 
24.7.2006 έως και 14.8.2006.»

«24. Αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων για το 2006 
θα γίνονται δεκτές μετά την έκδοση της σχετικής ερ−
μηνευτικής εγκυκλίου και όχι πριν την 2.1.2006.».

ζ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Φορείς που εκτέλεσαν προγράμματα επιμόρφωσης 
εργοδοτών και εργαζομένων κατά τα έτη 2001, 2002, 2003, 
2004 και 2005 και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκ−
παιδευθέντων (σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή) θα απο−
κλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα.»

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
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Aριθμ. 260557 (6)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα 

άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας − Προ−
γράμματα−  Προγράμματα 2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98.

2) Το άρθρο 13 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων» (177/Α).

3) Τα άρθρα 4 (παράγραφος 2 εδάφια β και γ) και 6 
του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11/Α).

4) Το άρθρο 9 (παράγραφοι 5, 6 και 9) του ν. 3144/2003 
“Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης 
και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις” (111/Α).

5) Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας (13/15.11.2005).

6) Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ.  80015/
22.4.2004  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (598/
Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 
80045/23.8.2004 (1293/Β).

7) Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η υπουργική απόφαση 133225/21.12.2004 “Επιμόρφω−
ση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Προγράμματα 2005.” 
(ΦΕΚ 1919/Β) ισχύει και για τα προγράμματα επιμόρφω−
σης του έτους 2006 με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Όπου στην απόφαση αναφέρεται η Διεύθυνση 
Συνθηκών Εργασίας αντικαθίσταται με την Διεύθυνση 
Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πα−
ρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας.

β. το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός  της παρούσας  απόφασης είναι ο καθορισμός, 
για το έτος 2006, των  όρων  και προϋποθέσεων για την 
εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης:

α. εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνι−
κού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές 
υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με το π.δ. 294/88 
και οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα που προ−
βλέπονται στο άρθρο 9 (παράγραφος 5 εδάφιο β και 
παράγραφος 6) του ν. 3144/2003.

β. εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε 
επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται 
στην κατηγορία Β ή Γ εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπι−
κά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 
1 εδάφιο δ και παράγραφος 2) του ν. 1568/1985.»

γ. Οι παράγραφοι 1β και 2α του άρθρου 3 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1β. Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνε−
δριακών κέντρων, επιμελητηρίων ή άλλων ΝΠΔΔ ή σε 
σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισμό της 
παραγράφου 3 (περίπτωση ε) του παρόντος άρθρου 
και εκπληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου.»

«2α. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος από 25 άτομα.»

δ. Η παράγραφος 2β του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι φορείς που κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 δεν είχαν 
διενεργήσει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ’ ή Β’ 
κατηγορίας ή εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιήσουν εκπαι−
δευτές, οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί για συμμετοχή σε αντί−
στοιχα προγράμματα το 2003, 2004 και 2005, πρέπει πριν 
την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης 
προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης 
Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας αίτηση με την οποία να 
γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προ−
γράμματα επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά 
για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων (π.χ. ΚΕΚ, 
Επιμελητήριο κλπ.) καθώς και για τους εκπαιδευτές. Μετά 
τη σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης της 
Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτι−
κής Συνθηκών Εργασίας ότι οι φορείς και οι εκπαιδευόμενοι 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, οι εν λόγω φορείς θα 
μπορούν να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης 
για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης. Όλες 
οι σχετικές για τα παραπάνω λεπτομέρειες θα καθοριστούν 
με την ερμηνευτική εγκύκλιο που ορίζεται με την παράγρα−
φο 3 του παρόντος άρθρου».

ε. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής: «3. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση 
εκτέλεσης προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται:

• Η επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, 
Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση, αρμόδιος προγράμματος.

• Η ακριβής διεύθυνση του χώρου επιμόρφωσης.
• Το εμβαδόν του χώρου επιμόρφωσης.
• Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής του προ−

γράμματος.
• Οι εκπαιδευτές.
• Οι εκπαιδευόμενοι.
• Η οικονομική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.
• Η δραστηριότητα της επιχείρησης του εκπαιδευόμενου.
• Ο αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση.
• Η επωνυμία επιχείρησης.
Κάθε εργοδότης που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί ο 

ίδιος ή εργαζόμενος της επιχείρησης του θα υποβάλλει 
σχετική αίτηση στον φορέα εκτέλεσης του προγράμ−
ματος στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται 
αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης του. Με την 
αίτηση θα υποβάλλεται κατά περίπτωση το αντίγραφο 
του πτυχίου του ενδιαφερομένου για επιμόρφωση ή η 
άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη ή βεβαίωση 
από δημόσια ή άλλη αρχή με την οποία θα βεβαιώνεται 
ο χρόνος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας για 
την οποία ο ίδιος ο εργοδότης θα αναλάβει τις υποχρε−
ώσεις του τεχνικού ασφάλειας.

Η αίτηση για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα 
συνοδεύεται και από τις παραπάνω αιτήσεις, απαραί−
τητα πλήρως συμπληρωμένες, πτυχία ή βεβαιώσεις των 
ενδιαφερομένων για επιμόρφωση εργοδοτών.»

ζ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει 

να υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον ημέρες) πριν 
την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το χρονι−
κό περιθώριο γνωμοδότησης από το ΣΥΑΕ και έκδοσης 
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της υπουργικής απόφασης. Ειδικά το προβλεπόμενο 
χρονικό διάστημα των 40 ημερών μπορεί να μειωθεί 
σε 25 ημέρες για τα προγράμματα που θα υποβληθούν 
από τους φορείς από 2.1.2006 έως και 20.1.2006. Για τα 
προγράμματα που θα υποβληθούν μετά την 23.1.2006 
ισχύει κανονικά το χρονικό διάστημα των 40 ημερών».

η. Η παράγραφος 14 του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«14. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης στα προγράμ−
ματα συμμετέχουν μόνον:

α. εργοδότες που η επιχείρηση τους ανήκει στην Β 
κατηγορία και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 (παράγραφος 5 εδάφιο 
β και παράγραφος 6) του ν. 3144/2003.

β. εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε 
επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα και οι οποίες υπά−
γονται στην κατηγορία Β ή Γ και οι εργαζόμενοι έχουν τα 
τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παρά−
γραφος 1 εδάφιο δ και παράγραφος 2) του ν. 1568/1985.

Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται επίσης για τον έλεγ−
χο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα 
επιμόρφωσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.».

θ. Οι παράγραφοι 22, 23, 24 και 25 του άρθρου 6 αντι−
καθίστανται ως εξής:

«22. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγω−
γής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 
20.12.2006.»

«23. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραμμάτων από 
17.4.2006 έως και 25.4.2006.».

«24. Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 
έγκριση προγραμμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 
24.7.2006 έως και 14.8.2006.».

«25. Αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων για το 2006 
θα γίνονται δεκτές μετά την έκδοση της σχετικής ερ−
μηνευτικής εγκυκλίου και όχι πριν την 2.1.2006.».

ε. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Φορείς που εκτέλεσαν προγράμματα επιμόρφωσης 

εργοδοτών και εργαζομένων κατά τα έτη 2001, 2002, 2003, 
2004 και 2005 και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκ−
παιδευθέντων (σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή) θα απο−
κλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα.»

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
F

Αριθμ. 102999/2837 (7)
Παραχώρηση κατά χρήση και με καταβολή ανταλλάγ−

ματος χρήσης δημοσίου δάσους στη θέση «Βαμβα−
κιά» Δημοτικού Διαμερίσματος Στομίου, Δήμου Ευ−
ρυμενών Ν. Λάρισας, στη Χριστιανική Εστία Λαρίσης 
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για την εγκατάσταση και 
λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας» και ιδίως του άρθρου 45 (ΦΕΚ Α΄ 289), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 10 του ν. 
3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαι−
ωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 303).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3208/2003.
γ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄).

δ. Τις διατάξεις του π. δ/τος 121/2004 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84 Α΄) και του π.δ./τος 
202/2004 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» (ΦΕΚ 176 Α΄).

ε. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννό−
πουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 517 Β΄).

στ. Την υπ’αριθμ. 114000/4377/29.12.2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Απόφαση καθορισμού ανταλλάγματος χρήσης 
για τις επεμβάσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα» 
(ΦΕΚ 1996 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Οικ. 90440/960/21.3.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
419 Β΄).

ζ. Την από 9.6.2005 αίτηση της Χριστιανικής Εστίας 
Λαρίσης «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» με την οποία ζητά 
την παραχώρηση εκτάσεως 10.450,840 τ.μ. στη θέση 
«Βαμβακιά» Δ.Δ.Στομίου του Δήμου Ευρυμενών Ν. Λά−
ρισας για δημιουργία κατασκηνώσεων.

η. Το υπ’ αριθμ. 7881/24.8.2005 έγγραφο του Δασαρ−
χείου Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο το αντάλλαγμα 
χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 10.790,49 €. που είναι 
μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας της αιτούμενης 
για παραχώρηση έκτασης, που υπολογίσθηκε στο ποσό 
των 6.061,49 €, σύμφωνα με το 13656/23.8.2005 έγγραφο 
της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

θ. Τις υπ’ αριθμ. 5298/22.6.2004 και 6632/19.7.2005 
πράξεις χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λάρισας, με 
τις οποίες η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως δά−
σος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3208/2003 και υπάγεται από απόψεως ωφελιμότητας 
και λειτουργίας στην παράγραφο 1ε του άρθρου 4 του 
ν. 998/1979, όπως ισχύει.

ι. Την υπ’ αριθμ. 11880/20.7.2005 βεβαίωση της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομ/κής Αυτ/σης Λάρισας, 
ότι στη θέση «Βαμβακιά» περιοχής του Δ.Δ.Στομίου του 
Δήμου Ευρυμενών δεν υπάρχει έκταση του Δημοσίου 
γεωργική ή χορτολιβαδική κ.λπ. μη δασικού χαρακτήρα 
προς παραχώρηση.

ια. Το υπ’ αριθμ. 1370/12.8.2005 έγγραφο της Κτηματι−
κής Υπηρεσίας Ν. Λάρισας του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών, στο οποίο βεβαιώνεται ότι στη θέση 
«Βαμβακιά» περιοχής ΔΑ Στομίου του Δήμου Ευρυμε−
νών Ν. Λάρισας δεν υπάρχει καταγεγραμμένο δημόσιο 
κτήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.




