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Προγράµµατα Stage
1. Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας (Stage) 2008 στο ΙΚ.Α - ΕΤΑΜ
2. Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας (Stage) στις ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
3. Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας (Stage) 2008 στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας (Stage) στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και σε Φορείς του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα

Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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
ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράµ−
µατος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.∆.
∆ικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Υπηρεσίες
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σε όλη την Ελλάδα
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ.
Η κατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις
Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα καθοριστεί µε από−
φαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆., ύστερα από πρόταση
του Ι.Κ.Α.
Στο πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ
νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προη−
γούµενο πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
στις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α − Ε.Τ.Α.Μ.
Η ανακατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα
γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. για την
επίτευξη των στόχων του προγράµµατος.
5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.
Επωφελούµενοι του προγράµµατος, θα είναι 600
άνεργοι,
• 200 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιµων τίτλων σπουδών
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
• 400 διπλωµατούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής
Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή ισοτίµων
τίτλων σπουδών ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
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 ∆ράσης,
− 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 ∆ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών – Πληροφόρησης
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ),
− 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 ανέρ−
γων του Ο.Α.Ε.∆. και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στις Υπηρεσίες του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα γίνει µέσω της διαδικασίας της εξα−
τοµικευµένης παρέµβασης και της συνεκτίµησης του
Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης.
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα
καλυφθεί από γυναίκες και µέχρι 40% από άνδρες.
• Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράµµατος θα

Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
(Stage) 2008 στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/τ.Α΄/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
258/τ.Α΄/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής
για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαί−
δευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 188/
τ.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/τ.Α΄/2.9.1998), σχετικά µε τη δυνατότητα
συνεργασίας του Ο.Α.Ε.∆. µε φορείς του ∆ηµοσίου µε
σκοπό την υλοποίηση προγραµµάτων απόκτησης ερ−
γασιακής εµπειρίας ανέργων.
6. Το άρθρο 8 του ν. 3552/2007 (Φ.Ε.Κ.
77/τ.Α΄/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/τ.Α΄/12.2.2004), όπως αντι−
καταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3302/2004 (Φ.Ε.Κ.
267/τ.Α΄/28.12.2004).
7. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995).
8. Την υπ’ αριθµ. 3383/35/29.7.2008 απόφαση του
∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. (αριθµ. Συνεδρ. 35/29.7.2008), που
µας διαβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.∆. µε το υπ’ αριθµ.
Β129684/1.8.2008 έγγραφό του.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοι−
νής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού αλλά βαρύνεται ο
προϋπολογισµός του Ι.Κ.Α., µε δαπάνη ύψους 6.336.000
ευρώ. Επιπλέον, προκαλείται ενδεχόµενη δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισµού του ανωτέρω φορέα από
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, αποφασίζουµε:
την κατάρτιση προγράµµατος απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας (Stage) 600 ανέργων, ηλικίας από 22 έως 40
ετών, στις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ανά την
Ελλάδα.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα αφορά στην τοποθέτηση 600 ανέργων
(εγγεγραµµένων στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.),
ή καταρτιζοµένων αντίστοιχα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για
χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) µηνών.
Σκοπός του προγράµµατος είναι:
- η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, η προσαρµογή
των επαγγελµατικών προσόντων στην εξέλιξη και τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τοµέα της ειδί−
κευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωµα−
τούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης,

1

Proslipsis.gr
H µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Επαίδευση
καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της µα−
κροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους µέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµ−
µένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.
έως 6 µήνες (τους τελευταίους 8 µήνες),
- ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του
Ο.Α.Ε.∆. 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 εγγεγραµ−
µένοι τουλάχιστον 6 µήνες,
- άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι τουλάχιστον 12 µήνες.
6. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.
Πριν την έναρξη του ασκούµενου στο πρόγραµµα θα
υπογράφεται Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ του
Ο.Α.Ε.∆., 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,
• όρους του προγράµµατος,
• δυνατότητα διακοπής του.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−
ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Οι Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., που θα τοποθετη−
θούν οι άνεργοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν (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 του προγράµµατος.
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.
Αν o/η ασκούµενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από
το φορέα και µέχρι τη συµπλήρωση των πέντε (5) 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 συµφωνη−
τικό ή µε τα συνηµµένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να
ενηµερώνεται 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.
− Οι ασκούµενοι µπορούν να λάβουν άδεια διακοπών
έως σαράντα (40) εργάσιµες ηµέρες, µε αντίστοιχη πα−
ράταση του προγράµµατος.
− Η εργασιακή τους εµπειρία δε θα υπερβαίνει τις επτά

(7) ώρες ηµερησίως, τις πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα
(∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και δε θα πραγµατοποι−
είται 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
Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία
θα εξετασθεί από την Επιτροπή, που θα οριστεί µε
απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ.
Ο Ο.Α.Ε.∆. επιβαρύνεται ανά ασκούµενο για κάθε ηµέ−
ρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ηµερών ανά µήνα:
− 30 € ανά ηµέρα για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών,
− 25 € ανά ηµέρα για τους διπλωµατούχους Ι.Ε.Κ.,
αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιµων τίτλων σπου−
δών.
Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούµενο συµπε−
ριλαµβάνεται η ηµερήσια αποζηµίωση συν την ασφαλι−
στική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελµατικού κινδύνου,
εφαρµοζόµενων των διατάξεων του άρθρου 18 του
ν. 2458/1997 Φ.Ε.Κ. 15/τ.Α΄/97 και του άρθρου 18 του
ν. 2874/2000).
Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη ∆ιεύ−
θυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. σε µηνιαία
βάση.
11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράµµατος
θα πραγµατοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.,
σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (∆ιοίκηση), Περιφερειακό,
Τοπικό.
12. ΕΛΕΓΧΟΣ.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα
των ενεργειών του προγράµµατος STAGE, οι οποίες
χρηµατοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.∆., 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 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 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.λπ.
13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. σύµ−
φωνα µε την υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή
υπουργική απόφαση.
14. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ του
Ο.Α.Ε.∆. 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 ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
15. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ.
− Το συνολικό κόστος του Προγράµµατος ανέρχεται
στο ποσό των 6.336.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον

2

Proslipsis.gr
H µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Επαίδευση
προϋπολογισµό του Ι.Κ.Α. Αναλυτικά:
• 1.408.000 ευρώ για το έτος 2008
• 4.224.000 ευρώ για το έτος 2009
• 704.000 ευρώ για το έτος 2010
Για την ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆. από τον προϋπολογισµό
του Ι.Κ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση
του προγράµµατος αποτελεί η µεταφορά των σχετικών
πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
στον προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2493 «Επιχορηγήσεις
για την καταπολέµηση της ανεργίας».
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Σκοπός του προγράµµατος είναι:
- η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, η προσαρµογή
των επαγγελµατικών προσόντων στην εξέλιξη και τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τοµέα της ειδί−
κευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωµα−
τούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης,
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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
ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράµ−
µατος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.∆.
∆ικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι ∆ηµόσιες
Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ.
Η κατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων στις ∆η−
µόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
θα γίνει ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Η ανακατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα
γίνει από τον ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.
Επωφελούµενοι του προγράµµατος, θα είναι 569
άνεργοι,
• 389 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιµων τίτλων σπουδών
ηµεδαπής ή αλλοδαπής
• 180 διπλωµατούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής
Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου η ισοτίµων
τίτλων σπουδών ηµεδαπής η αλλοδαπής.
Hλικίας 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 ∆ράσης.
− 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 ∆ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών – Πληροφόρησης
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).
− 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 ανέργων
του ΟΑΕ∆ και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις απόκτη−
σης εργασιακής εµπειρίας στις ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες
και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θα γίνει µέσω της
διαδικασίας της εξατοµικευµένης παρέµβασης και της
συνεκτίµησης του Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης.
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 εγγεγραµ−
µένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.
έως 6 µήνες (τους τελευταίους 8 µήνες),
- ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του
Ο.Α.Ε.∆. έως 12 µήνες (τους τελευταίους 16 µήνες).
• Ποσοστό έως 33% του προγράµµατος θα καλυφθεί

Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
(Stage) στις ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/16.6.1989), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/6.11.2001).
3. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ /188/τ.Α΄) «Μέτρα
πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
4. 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/τ.Α΄/2.9.1998).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
6. Την αναγκαιότητα παρέµβασης του ΟΑΕ∆ στην
αγορά εργασίας για την απόκτηση πρακτικής εµπειρίας
ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων σχολών νεοεισερ−
χοµένων στην αγορά εργασίας.
7. Την υπ’ αριθµ. 1888/13.5.2008 απόφαση του ∆.Σ. του
ΟΑΕ∆ (αριθµ. Συνεδρ. 23/13.5.2008) που µας διαβιβά−
σθηκε από τον ΟΑΕ∆ µε το υπ’ αριθµ. Β118781/20.5.2008
έγγραφό του.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοι−
νής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αλλά βαρύνε−
ται ο προϋπολογισµός του ΟΑΕ∆ µε δαπάνη ύψους
6.403.320,00 ευρώ. Επιπλέον, προκαλείται ενδεχόµενη
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ανωτέρω
φορέα κατά το χρονικό διάστηµα 2008−2009 από πα−
ροχές κοινωνικής ασφάλισης, αποφασίζουµε:
Την κατάρτιση προγράµµατος Απόκτησης Εργασιακής
Εµπειρίας (STAGE) για 569 ανέργους ηλικίας από 22
έως 40 ετών, στις ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Το πρόγραµµα αφορά στην τοποθέτηση 569 ανέργων
(εγγεγραµµένων στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.),
στις ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους, για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) µηνών.
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στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της µακροχρό−
νιας ανεργίας από:
- άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµ−
µένοι τουλάχιστον 6 µήνες
- άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι τουλάχιστον 12 µήνες.
6. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.
Πριν την έναρξη του ασκούµενου στο πρόγραµµα θα
υπογράφεται Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ του
Ο.Α.Ε.∆., 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
• Όρους του προγράµµατος
• ∆υνατότητα διακοπής του.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−
ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Οι ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους που θα τοποθετηθούν οι άνεργοι, υποχρε−
ούνται να υποβάλλουν (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 υποβάλλει:
• 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 πέντε (5) 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 συµφωνη−
τικό ή µε τα συνηµµένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να
ενηµερώνεται 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.
− 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 (∆ευτέρα 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 στη Κηφισιά, η οποία θα εξε−

τασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί µε απόφαση
του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ.
Ο Ο.Α.Ε.∆. επιβαρύνεται ανά ασκούµενο για κάθε ηµέ−
ρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ηµερών ανά µήνα:
− 30 € ανά ηµέρα για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών
− 25 € ανά ηµέρα για τους διπλωµατούχους Ι.Ε.Κ., απο−
φοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους Τ.Ε.Λ.,
Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιµων τίτλων σπουδών.
Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούµενο συµπε−
ριλαµβάνεται η ηµερήσια αποζηµίωση συν την ασφαλι−
στική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελµατικού κινδύνου,
εφαρµοζόµενων των διατάξεων του άρθρου 18 του
ν. 2458/1997 (Φ.Ε.Κ. 15/τ.Α΄/1997) και του άρθρου 18
του
ν. 2874/2000).
Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη ∆ιεύ−
θυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. σε µηνιαία
βάση.
11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράµµατος θα
πραγµατοποιείται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, σε τρία
επίπεδα: Κεντρικό (∆ιοίκηση), Περιφερειακό, Τοπικό.
12. ΕΛΕΓΧΟΣ.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα
των ενεργειών του προγράµµατος STAGE, οι οποίες
χρηµατοδοτούνται από τον ΟΑΕ∆, λαµβάνονται τα ανα−
γκαία 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 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 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 κλπ
13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
α. Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕ∆
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ του ΟΑΕ∆
και των φορέων ή των ασκούµενων δύναται να υπο−
βάλλεται ένσταση (εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών) η
οποία θα εξετάζεται από επιτροπή που θα οριστεί µε
απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆.
15. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ.
− Το συνολικό κόστος του Προγράµµατος ανέρχεται
στο ποσό των 6.403.320 ευρώ και θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆. Αναλυτικά:
• 2.134.440 ευρώ για το έτος 2008 και
• 4.268.880 ευρώ για το έτος 2009
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2493 «Επιχορηγήσεις
για την καταπολέµηση της ανεργίας»
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης στη διεκπεραίωση
των εργασιών χορήγησης ασφαλιστικών παροχών.
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα
(12) µήνες, εκ των οποίων ένας (1) µήνας αφορά θεωρη−
τική και πρακτική ενηµέρωση, καθώς και εξοικείωση µε
το εργασιακό περιβάλλον, και έντεκα (11) µήνες αφορούν
τοποθέτηση σε θέσεις του τοµέα της ειδίκευσής τους
για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράµ−
µατος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.∆.
∆ικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Υπηρε−
σίες των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλη
την Ελλάδα.
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ.
Η κατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις
Υπηρεσίες των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης θα
καθοριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆., ύστε−
ρα από πρόταση των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφά−
λισης.
Στo πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ
νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγού−
µενο πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας στις
Υπηρεσίες των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ανακατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα
γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. για την
επίτευξη των στόχων του προγράµµατος.
5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.
Επωφελούµενοι του προγράµµατος, θα είναι 192 άνερ−
γοι, εκ των οποίων:
• 4 άτοµα στο Ταµείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτό−
ρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.).
• 171 άτοµα στο Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών και Κοινο−
τικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.∆.Κ.Υ.).
• 5 άτοµα στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών.
• 8 άτοµα στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ−
λήλων Εµπορικών Καταστηµάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.).
• 2 άτοµα στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµε−
λητών.
• 2 άτοµα στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφα−
λιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,
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 ∆ράσης.
− 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 ∆ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών – Πληροφόρησης
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).
− 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 ανέρ−
γων του Ο.Α.Ε.∆. 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 ∆ράσης.
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−

Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
(Stage) 2008 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−
32694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/τ.Α΄/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 258/Α/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής
για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαί−
δευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 188/
τ.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/τ.Α΄/2.9.1998), σχετικά µε τη δυνατότητα
συνεργασίας του Ο.Α.Ε.∆. µε φορείς του ∆ηµοσίου µε
σκοπό την υλοποίηση προγραµµάτων απόκτησης ερ−
γασιακής εµπειρίας ανέργων.
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
7. Το άρθρο 8 του ν. 3552/2007 (Φ.Ε.Κ.
77/τ.Α΄/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/τ.Α΄/12.2.2004), όπως αντι−
καταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3302/2004 (Φ.Ε.Κ.
267/τ.Α΄/28.12.2004).
8. Την υπ’ αριθµ. 3194/34/22.7.2008 απόφαση του
∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. (αριθµ. Συνεδρ. 34/22.7.2008), που
µας διαβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.∆. µε το υπ’ αριθµ.
Β129016/28.7.2008 έγγραφό του.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αλλά βαρύ−
νεται ο προϋπολογισµός των Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης µε δαπάνη ύψους 1.369.368,00 ευρώ. Επιπλέ−
ον προκαλείται ενδεχόµενη δαπάνη σε βάρος του Προ−
ϋπολογισµού των ανωτέρω Οργανισµών από παροχές
κοινωνικής ασφάλισης, αποφασίζουµε:
την κατάρτιση προγράµµατος απόκτησης εργασια−
κής εµπειρίας (Stage) 192 ανέργων ηλικίας από 22 έως
40 ετών, στις Υπηρεσίες των Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Το πρόγραµµα αφορά στην τοποθέτηση 192 ανέργων
(εγγεγραµµένων στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.), ή
καταρτιζοµένων αντίστοιχα στις Υπηρεσίες των Ορ−
γανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης ανά την Ελλάδα, για
χρονική περίοδο δώδεκα (12) µηνών.
Σκοπός του προγράµµατος είναι:
- η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, η προσαρµογή
των επαγγελµατικών προσόντων στην εξέλιξη και τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τοµέα της ειδί−
κευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωµα−
τούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης,
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.
- Η εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών αναγκών των

5

Proslipsis.gr
H µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Επαίδευση
κροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους µέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµ−
µένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.
έως 6 µήνες (τους τελευταίους 8 µήνες),
- ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του
Ο.Α.Ε.∆. 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 εγγεγραµ−
µένοι τουλάχιστον 6 µήνες
- άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι τουλάχιστον 12 µήνες.
6. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.
Πριν την έναρξη του ασκούµενου στο πρόγραµµα θα
υπογράφεται Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ του
Ο.Α.Ε.∆., 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
• Όρους του προγράµµατος
• ∆υνατότητα διακοπής του
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−
ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Οι Υπηρεσίες των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης
που θα τοποθετηθούν οι άνεργοι, υποχρεούνται να υπο−
βάλουν (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 του προγράµµατος.
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.
Αν o/η ασκούµενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από
το φορέα και µέχρι τη συµπλήρωση των πέντε (5) 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 συµφωνη−
τικό ή µε τα συνηµµένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να
ενηµερώνεται 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 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 δε θα υπερβαίνει τις επτά
(7) ώρες ηµερησίως, τις πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα

(∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγµατοποι−
είται 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 υποβάλει έγγραφη αίτηση στην
Τεχνική Γραµµατεία Stage στην Κηφισιά, η οποία θα
εξετασθεί από την Επιτροπή, που θα οριστεί µε από−
φαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ.
Ο Ο.Α.Ε.∆. επιβαρύνεται ανά ασκούµενο για κάθε ηµέ−
ρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ηµερών ανά µήνα:
− 30 € ανά ηµέρα για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών
− 25 € ανά ηµέρα για τους διπλωµατούχους Ι.Ε.Κ., απο−
φοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους Τ.Ε.Λ.,
Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιµων τίτλων σπουδών.
Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούµενο συµπε−
ριλαµβάνεται η ηµερήσια αποζηµίωση συν την ασφαλι−
στική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελµατικού κινδύνου,
εφαρµοζόµενων των διατάξεων του άρθρου 18 του
ν. 2458/1997 Φ.Ε.Κ. 15/τ.Α΄/1997 και του άρθρου 18 του
ν. 2874/2000).
Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη ∆ιεύ−
θυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. σε µηνιαία
βάση.
11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράµµατος
θα πραγµατοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.,
σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (∆ιοίκηση), Περιφερειακό,
Τοπικό.
12. ΕΛΕΓΧΟΣ.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα
των ενεργειών του προγράµµατος STAGE, οι οποίες
χρηµατοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.∆., 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 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 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. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. σύµ−
φωνα µε την υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ του
Ο.Α.Ε.∆. 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 ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
15. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ.
− Το συνολικό κόστος του Προγράµµατος ανέρχε−
ται στο ποσό των 1.369.368,00 ευρώ και θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισµό των Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης.
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• 342.342,00 ευρώ για το έτος 2008 και
• 1.027.026,00 ευρώ για το έτος 2009
Αναλυτικά:
28.512,00 ευρώ για το Ταµείο Ασφάλισης Ναυτικών
Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.)
1.219.680,00 ευρώ για το Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.∆.Κ.Υ.)
35.640,00 ευρώ για το Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων
Αθηνών
58.080,00 ευρώ για το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλι−
σης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.)
14.256,00 ευρώ για το Ταµείο Πρόνοιας ∆ικαστικών
Επιµελητών
13.200,00 ευρώ για το Ταµείο Επικουρικής Ασφά−
λισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επι−
χειρήσεων.
Για την ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆. από τον προϋπολογισµό
των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι
η µεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τους Οργα−
νισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.∆.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2493 «Επιχορηγήσεις
για την καταπολέµηση της ανεργίας».
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

νεται ο προϋπολογισµός του Ο.Α.Ε.∆. µε δαπάνη ύψους
42.570.000,00 ευρώ. Επιπλέον, προκαλείται ενδεχόµενη
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ανωτέρω
φορέα κατά το χρονικό διάστηµα 2008−2010 από παρο−
χές κοινωνικής ασφάλισης, αποφασίζουµε:
την κατάρτιση προγράµµατος απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας (Stage) 4.000 ανέργων ηλικίας από 22 έως
40 ετών, στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και σε Φορείς
του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Το πρόγραµµα αφορά στην τοποθέτηση 4.000 ανέρ−
γων (εγγεγραµµένων στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.),
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
του ∆ηµοσίου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα 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
ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τοµέα της ειδί−
κευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωµα−
τούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης,
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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
ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, πα−
ρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράµµα−
τος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.∆.
∆ικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται το Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουρ−
γείο ∆ικαιοσύνης και Φορείς του ∆ηµόσιου και Ευρύτε−
ρου ∆ηµόσιου Τοµέα.
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ.
Η κατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας, του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και των
Φορέων του ∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
Στo πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ
νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγού−
µενο πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας.
Η ανακατανοµή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα
γίνει από τον ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. για την επίτευξη
των στόχων του προγράµµατος.
5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.
Επωφελούµενοι του προγράµµατος θα είναι 4.000
άνεργοι, εκ των οποίων:
• 1.500 απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή ισότιµων τίτλων σπου−
δών ηµεδαπής ή αλλοδαπής
• 2.500 διπλωµατούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενι−
κής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή
ισότι−
µων τίτλων σπουδών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας
από 22 έως 40 ετών.
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 ∆ράσης.
− 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,

Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
(Stage) στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και σε
Φορείς του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου
Τοµέα
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/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/τ.Α΄/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
258/τ.Α΄/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής
για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαί−
δευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 188/
τ.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/τ.Α΄/2.9.1998), σχετικά µε τη δυνατότητα
συνεργασίας του Ο.Α.Ε.∆. µε φορείς του ∆ηµοσίου µε
σκοπό την υλοποίηση προγραµµάτων απόκτησης ερ−
γασιακής εµπειρίας ανέργων.
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (Α΄’ 247)
7. Την υπ’ αριθµ. 3395/35/29.7.2008 απόφαση του
∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. (αριθµ. Συνεδρ. 35/29.7.2008), που
µας διαβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.∆. µε το υπ’ αριθµ.
Β129683/1.8.2008 έγγραφό του.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αλλά βαρύ−
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αναγνωρισµένων από ∆ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών – Πληροφόρησης
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).
− 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 ανέρ−
γων του Ο.Α.Ε.∆. και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και των Φορέων του ∆η−
µόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, θα γίνει µέσω
της διαδικασίας της εξατοµικευµένης παρέµβασης και
της συνεκτίµησης του Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης.
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 εγγεγραµ−
µένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.
έως 6 µήνες (τους τελευταίους 8 µήνες),
- ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι στα µητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του
Ο.Α.Ε.∆. 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 εγγεγραµ−
µένοι τουλάχιστον 6 µήνες
- άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγε−
γραµµένοι τουλάχιστον 12 µήνες.
6. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.
Πριν την έναρξη του ασκούµενου στο πρόγραµµα θα
υπογράφεται Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ του
Ο.Α.Ε.∆., 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,
• όρους του προγράµµατος,
• δυνατότητα διακοπής του
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−
ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
και του ∆ηµόσιου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
που θα τοποθετηθούν οι άνεργοι, υποχρεούνται να υπο−
βάλλουν (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 του προγράµµατος.
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.
Αν o/η ασκούµενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από
το φορέα και µέχρι τη συµπλήρωση των πέντε (5) 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 συµφωνη−
τικό ή µε τα συνηµµένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να
ενηµερώνεται 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.
− Οι ασκούµενοι µπορούν να λάβουν άδεια διακοπών
έως σαράντα (40) εργάσιµες ηµέρες, µε αντίστοιχη πα−
ράταση του προγράµµατος.
− Η εργασιακή τους εµπειρία δε θα υπερβαίνει τις επτά
(7) ώρες ηµερησίως, τις πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα
(∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγµατοποι−
είται 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 ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ.
Ο Ο.Α.Ε.∆. επιβαρύνεται ανά ασκούµενο για κάθε ηµέ−
ρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ηµερών ανά µήνα:
− 30 € ανά ηµέρα για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών,
− 25 € ανά ηµέρα για τους διπλωµατούχους Ι.Ε.Κ.,
αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιµων τίτλων σπου−
δών.
Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούµενο συµπε−
ριλαµβάνεται η ηµερήσια αποζηµίωση συν την ασφαλι−
στική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελµατικού κινδύνου,
εφαρµοζόµενων των διατάξεων του άρθρου 18 του
ν. 2458/1997 Φ.Ε.Κ. 15/τ.Α΄/1997 και του άρθρου 18 του
ν. 2874/2000).
Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη ∆ιεύ−
θυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. σε µηνιαία
βάση.
11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράµµατος
θα πραγµατοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.,
σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (∆ιοίκηση), Περιφερειακό,
Τοπικό.
12. ΕΛΕΓΧΟΣ.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα
των ενεργειών του προγράµµατος STAGE, οι οποίες
χρηµατοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.∆., 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 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 έγγραφα
που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση
για τρία (3) χρόνια µετά τη λήξη του προγράµµατος.
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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. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. σύµ−
φωνα µε την υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ του
Ο.Α.Ε.∆. 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 ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
15. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ.
− Το συνολικό κόστος του Προγράµµατος ανέρχεται
στο ποσό των 42.570.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από

τον προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆.
Αναλυτικά:
• 7.095.000,00 ευρώ για το έτος 2008,
• 28.380.000,00 ευρώ για το έτος 2009 και
• 7.095.000,00 ευρώ για το έτος 2010.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2493 «Επιχορηγήσεις
για την καταπολέµηση της ανεργίας».
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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