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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 24005/355 (1)
 Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2014−2015, που θα απα−
σχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94 του 

Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 167). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.Δ./03−06−1952 
«Περί εκπαιδεύσεως μαθητών − τεχνιτών» (ΦΕΚ Α΄ 157), 
όπως ισχύουν.

3. Το Ν.Δ 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απα−
σχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ Α΄ 197), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.Δ. 405/1971 «Περί 
οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη−
ρεσιών του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 123), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 
«Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθι−
έρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα 
καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65) και του 
άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

6. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258) και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 2, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, των εδαφίων 
α και β της παρ. 3 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, 
των περ. α και θ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ−
τεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ−
νησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29).

9. 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» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει.

10. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 180).

11. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181).

12. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21). 

13. Τη με αριθμό Υ6/27−01−2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β΄ 204).
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14. Τη με αριθμό Υ58/16−02−2015 «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 
Β΄ 253).

15. Τις προτάσεις των φορέων που διαμορφώθηκαν 
κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, 
εστάλησαν στον ΟΑΕΔ και περιλαμβάνονται στην υπ’ 
αριθμ. 834/31−03−2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

16. Τη με αριθμό 834/31−03−2015 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 17/31−03−2015 Συνε−
δρίαση, όπως διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 

το με αριθμ. πρωτ. 28646/02−04−2015 έγγραφο.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
ΟΑΕΔ., αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2014−2015, οι οποίοι 
θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο 
Τομέα μετά από προτάσεις των οικείων Φορέων, οι 
οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του 
ΟΑΕΔ, ως εξής: 

1 Π.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΧΕΠΑ) 1 μαθητής (υπ’ αριθμ. 24/2014 Απόφαση Δ.Σ)
2 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 305/2014 Απόφαση Δ.Σ)

3 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 12 μαθητές (υπ’ αριθμ. 500/2014 και 84/2015 
Αποφάσεις Δ.Σ)

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 μαθητές (υπ’ αριθμ. 156/2013 Απόφαση Δ.Σ)
5 Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ 2 μαθητές (υπ’ αριθμ. 86/2014 Απόφαση Δ.Σ)
6 Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 31−251/2014 Απόφαση Δ.Σ)
7 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 6 μαθήτες (υπ’ αριθμ. 321/2014 Απόφαση Δ.Σ)
8 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 144/2014 Απόφαση Δ.Σ)

9 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 1 μαθητής (υπ’ αριθμ. 40/2014 Απόφαση Δ.Σ)

10
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

9 μαθητές (υπ’ αριθμ 340/2014 Απόφαση Δ.Σ)

11 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 μαθητής(υπ’ αριθμ.345/2014 Απόφαση Δ.Σ)

12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙ−
ΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΗΜΑΘΙΑ) 4 μαθητές (υπ’ αριθμ 105/2014 Απόφαση Δ.Σ)

13 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 15 μαθητές (υπ’ αριθμ. 422/2014 Απόφαση Δ.Σ)

14 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
14 μαθητές (με τις υπ’ αριθμ. 435, 436, 438, 
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 
449/2014 Απόφασεις Δ.Σ)

15 Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ 4 μαθητές ( υπ’ αριθμ.238/2014 Απόφαση Δ.Σ)
16 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 18 μαθητές (υπ’ αριθμ. 262/2014 Απόφαση Δ.Σ)
17 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8 μαθητές (υπ’ αριθμ. 241−Δ/2014 Απόφαση Δ.Σ)
18 Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 μαθητής (υπ’ αριθμ. 199/2014 Απόφαση Δ.Σ)
19 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 6 μαθητές (υπ’ αριθμ. 249/2014 Απόφαση Δ.Σ)
20 Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΜΙΑΣ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 217/2014 Απόφαση Δ.Σ)
21 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 7 μαθητές (υπ’ αριθμ. 230/2014 Απόφαση Δ.Σ)
22 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 14 μαθητές (υπ’ αριθμ. 241/2014 Απόφαση Δ.Σ)
23 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΎ 32 μαθητές (υπ’ αριθμ. 8/2015 Απόφαση Δ.Σ)
24 Δ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ.30/2014 Απόφαση Δ.Σ)
25 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8 μαθητές (υπ’ αριθμ. 210/2015Απόφαση Δ.Σ)
26 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 8 μαθητές (υπ’ αριθμ. 26/2015 Απόφαση Δ.Σ)
27 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 15 μαθητές (υπ’ αριθμ. 11/2015 Απόφαση Δ.Σ)
28 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 17μαθητές (υπ’ αριθμ. 47/2015 Απόφαση Δ.Σ)
29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 67/2015 Απόφαση Δ.Σ)

30 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

23 μαθητές (υπ’ αριθμ. 29/2014 και 17/2015 
Απόφασεις Δ.Σ.)

31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17 μαθητές (υπ’ αριθμ. 38/2015 Απόφαση Δ.Σ.)
32 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ.47/2015 Απόφαση Δ.Σ)
33 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 16 μαθητές (υπ’ αριθμ. 15/2015 Απόφαση Δ.Σ)

34 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 15 μαθητές (υπ’ αριθμ. 19/2015 Απόφαση Δ.Σ)

35 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 μαθητές (υπ’ αριθμ. 33/2014 Απόφαση Δ.Σ)
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36 Ν.Π.Δ.Δ. − Ο.Τ.Α «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙ−
ΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ» 3 μαθητές (υπ’ αριθμ. 26/2015 Απόφαση Δ.Σ)

37 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 μαθητή (υπ’ αριθμ. 4/2015 Απόφαση Δ.Σ)
38 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 25 μαθητές (υπ’ αριθμ. 50/2015 Απόφαση Δ.Σ)

Το σύνολο των μαθητών που θα απασχοληθούν είναι 355.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

    Αριθμ. Φ80000/22377/6111 (2)
Επανασύσταση διακοσίων πενήντα μιας (251) καταργη−

θέντων οργανικών και προσωρινών − προσωποπαγών 
θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ.»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 

4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.

3. Του Π.δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 141).

4. Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύουν των Β.Δ. 404/1971 (Α΄ 
123) και 405/1971 (Α΄ 123), όπως ισχύουν.

5. Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.» (Α΄ 98).

6. Του Ν. 254/1976 Περί συστάσεως θέσεων παρά των 
Οργανισμών Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και ρυθμί−
σεως θεμάτων τινών προσωπικού (Α΄ 254).

7. Του Ν. 1476/1984 «Διορισμός σε μόνιμες θέσεις του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο−
σίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).

8. Του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167).

9. Του Ν. 1586/26.3/1.4.1986 «Βαθμολογική διάρθρωση 
των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσι−
ου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).

10. Του Ν. 1648/1986 «Προστασία πολεμιστών, αναπή−
ρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώ−
πων» (ΦΕΚ Α΄ 147).

11. Του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, 
κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δι−
καιώματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 195).

12. Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη−
σης» (Α΄ 28), όπως ισχύει.

13. Του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, 
σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 205).

14. Του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των 
εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

15. Του Ν. 2266/1994 «Έλεγχος δημοσίου τομέα− Με−
τατάξεις− Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 218).

16. Του Ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομέ−
νων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 189).

17. Του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί 
και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 261).

18. Του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 180).

19. Του άρθρου 6 του Ν. 3552/2007 «Σύσταση Ειδικού 
Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 77).

20. Του άρθρου 9 του Ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών 
επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

21. Του άρθρου 41 του Ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θε−
μάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 75).

22. Του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επι−
θεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

23. Του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότη−
τας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασί−
ας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).

24. Του Π.δ. 287/1987 «Σύσταση (50) θέσεων στον κλά−
δο ΥΈ Προσωπικού Καθαριότητας του Ο.Α.Ε.Δ. (Α΄ 143)

25. Του Π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας» (Α΄ 40).

26. Του Π.δ. 360/1997 «Διατήρηση της εποπτείας Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 240).

27. Του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143).

28. Την αριθμ. 191407/15−7−1997 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
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κέντρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΝΠΔΔ 125).

29. Την αριθμ. 191055/27−8−2003 υπουργική απόφαση 
«Έγκριση μεταφοράς και κατανομής κενών οργανικών 
θέσεων».

30. Την αριθμ. 21629/1813/2−11−2010 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, του Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Γ΄ 1074).

31. Την αριθμ. 80067/13−12−2007 απόφαση των υφυ−
πουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Ανακατανομή των κενών θέσεων του τα−
κτικού διοικητικού προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ., σε υφιστά−
μενους κλάδους» (Β΄ 2372).

32. Την αριθμ. 7/28−2−2012 Πράξη Υπουργικού Συμβου−
λίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 
του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012» (Α΄39).

33. Την αριθμ. οικ. 4103/377/6−3−2013 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διαπι−
στωτική Πράξη Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργα−
νισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού» (Β΄ 679).

34. Τη διαπιστωτική πράξη με αρ. οικ. 30301/139/
17−9−2013 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που διαπιστώθηκε 
η κατάργηση διακοσίων πενήντα μιας (251) οργανικών 
και προσωρινών −προσωποπαγών θέσεων μονίμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού στον ΟΑΕΔ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει.

35. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους 782.209,19 
ευρώ, διαπιστώνουμε:

Την επανασύσταση από 11−5−2015 διακοσίων πενήντα 
μιας (251) οργανικών και προσωρινών − προσωποπαγών 
θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΟΑΕΔ, όπως 
αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1) Εκατόν επτά (107) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Εμπειροτεχνιτών.

2) Τέσσερις (4) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πρα−
κτικών Εκπαιδευτών.

3) Τριάντα τρεις (33) θέσεις, κατηγορίας ΥΕ κλάδου 
Προσωπικού Μαγειρείου.

4) Δεκαεννέα (19) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλη−
τήρων − Αποθηκάριων −Ιματιοφυλάκων.

5) Δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επι−
μελητών.

6) Εβδομήντα μία (71) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ 
ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας.

7) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας 
Φυλάκων −Νυχτοφυλάκων.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

    Αριθμ. Φ80000/23639/6461 (3)
Επανασύσταση εξήντα εννέα (69) καταργηθέντων ορ−

γανικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων 
μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου προσωπικού στον Οργανισμό Ασφά−
λισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του

Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.

3. Του Π.δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 141).

4. των άρθρων 27 παρ. 2 του Π.δ/τος 154/2006, «Οργα−
νισμός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλι−
σης Ελευθέρων Επαγγελματιών (OAEE)» (A΄ 167), καθώς 
και των κοινών υπουργικών αποφάσεων Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας 
και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας Φ10035/16010/861/20.12.2005 (Β΄ 1899) «Σύστα−
ση οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3320/2005 (Α΄48)»,
Φ. 10035/26783/1480/22.2.2006 (Β΄ 248) «Σύσταση οργανι−
κών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.δ/τος 164/2004 
(Α΄134)» και Φ. 10035/9222/602/21.6.2006 (Β΄ 955) «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.10035/26783/1480/22.2.2006 
(Β΄248) "Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 11 του Π.δ/τος 164/2004 (Α΄ 134)"»

5. Του άρθρου 28 παρ. 1 υποπαρ. Κατηγορία ΥΕ περ. 
α και β, του Π.δ/τος 154/2006 «Οργανισμός του νπδδ 
με την επωνυμία "Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167).

6. Του άρθρου 29 παρ. 2 περ. γ, ιβ και ιγ του Π.δ/
τος 154/2006 «Οργανισμός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167).

7. Τη διαπιστωτική πράξη με αρ. Φ.80000/οίκ.26993/ 
1524/17−9−2013 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που διαπιστώθηκε 
η κατάργηση εξήντα εννέα (69) οργανικών και προσω−
ρινών − προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπι−
κού στον ΟΑΕΕ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 
90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

8. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ, ύψους 131.000,00 
ευρώ, διαπιστώνουμε:
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Την επανασύσταση από 11−5−2015 εξήντα εννέα (69) 
οργανικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων 
του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού του ΟΑΕΕ, όπως αναλυ−
τικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1. Τριών (3) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
Διοικητικής Υποστήριξης Είσπραξης Εισφορών.

2. Οκτώ (8) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
Διαφόρων Ειδικοτήτων.

3. Τεσσάρων (4) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδι−
κότητας Επιμελητών.

4. Πενήντα μίας (51) θέσεων κατηγορίας ΥΕ ειδικότη−
τας Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης).

5. Δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού 
Καθαριότητας.

6. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Προσω−
πικού Καθαριότητας (μερικής απασχόλησης).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

F
    Αριθμ. Φ80000/21967/6001 (4)
Επανασύσταση δεκαεννέα (19) καταργηθέντων οργα−

νικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων 
μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού στον Οργανισμό Γε−
ωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του

Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.

3. Του Π.δ/τος 25/27−1−2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

4. Του άρθρου 2 της αριθμ. 177647/8720/1961 (Β΄320) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Γεωργί−
ας και Οικονομικών «περί του Κανονισμού κατάστασης 
προσωπικού του ΟΓΑ», όπως ισχύει.

5. Της Φ34/οικ.4537/24.8.2001 (ΝΠΔΔ 193) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών περί μεταφοράς υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ 
Κλητήρων από τον ΟΣΕ στον ΟΓΑ σε συνιστώμενη προ−
σωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου.

6. Της Φ.10034/17580/1983/2013 (Β΄ 1573) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Μεταφορά προσωπικού του ΟΑΕΔ στον ΟΓΑ».

7. Τη διαπιστωτική πράξη με αρ. Φ.80000/οίκ.26992/ 
1523/17−9−2013 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που διαπιστώθηκε 
η κατάργηση δεκαεννέα (19) οργανικών και προσωρινών 
− προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού 
στον ΟΓΑ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 
του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

8. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ, ύψους 178.198,00 
ευρώ, διαπιστώνουμε:

Την επανασύσταση από 11−5−2015 δεκαεννέα (19) ορ−
γανικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων του 
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου προσωπικού του ΟΓΑ, όπως αναλυτικά 
προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εμπειρικών 
Εργοδηγών.

2. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών 
Σχεδιαστών.

3. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εργοδηγών.
4. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών.
5. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας 

Αρχειοθετών.
6. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών.
7. Δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαρι−

στριών.
8. Πέντε (5) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων.
9. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Νυχτοφυ−

λάκων.
10. Τριών (3) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότη−

τας Τηλεφωνητών.
11. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Χειριστών 

Μηχανών.
12. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

F
    Αριθμ. Φ80000/23423/6417 (5)
Επανασύσταση εκατόν ογδόντα (180) καταργηθέντων 

οργανικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσε−
ων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 

4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.
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3. Του Π.δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 141).

4. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 266/1989 
«Περί Οργανισμού του ΙΚΑ» (Α΄ 127), όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 31 του Π.δ/τος 363/1992 (Α΄ 184) και 
ισχύει.

5. Τη διαπιστωτική πράξη με αρ. Φ.80000/οίκ. 26991/ 
1522/17−9−2013 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που διαπιστώθη−
κε η κατάργηση εκατόν ογδόντα (180) οργανικών και 
προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 
του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

6. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ύψους 
1.453.993,59 ευρώ, διαπιστώνουμε:

Την επανασύσταση από 11−5−2015 εκατόν ογδόντα (180) 
οργανικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων 
του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως ανα−
λυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1. Είκοσι οκτώ (28) θέσεων κατηγορίας ΤΕ κλάδου 
Κοινωνικής Εργασίας.

2. Τριάντα τριών (33) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/
ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας.

3. Δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού 
Ιματισμού.

4. Τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλά−
δου/ειδικότητας Εργατών.

5. Εξήντα (60) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικό−
τητας Επιμελητών.

6. Είκοσι τριών (23) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/
ειδικότητας Φυλάκων Νυχτοφυλάκων.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
F

    Αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277 (6)
Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρί−

ων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Από−
ρους (TEBA/FEAD).

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112, τ.Α΄) περί «Ενίσχυσης 

της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφάνεια 
και άλλες διατάξεις».

2) Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ.Α΄) «Νόμος Αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−

τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

3) Τον Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29, τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4) Τις διατάξεις της παρ 8 του, του άρθρου 45, του
Ν. 4314/2014 (Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 
297) και άλλες διατάξεις».

5) Το Π.δ. 113/2014 (Α΄180/29−08−2014) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

6) Το Π.δ. 24/2015 (Α΄20/27−01−2015) «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
και τον Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13−3−2014

8) Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C (2014) 9803 final 
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασι−
κής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοή−
θειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD)

9) Την υπ’ αριθ. Υ56/16.2.2015 (Β΄ 253/20−2−2015) από−
φαση: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θε−
ανώ Φωτίου»

10) Την υπ’ αριθ. 9152/Δ9.2742/13−3−2015 απόφαση: «Δι−
ορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης»

11) Την υπ’ αριθ. 604/24/4/2015 (Β΄770) κοινή Υπουργική 
απόφαση: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρα−
κολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματο−
δοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

12) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τον ορισμό των εισοδηματικών και περιουσιακών 
κριτηρίων των ωφελούμενων, του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους Απόρους (TEBA/FEAD)», για την εφαρμογή των 
ρυθμίσεων της παραγράφου 8, του άρθρου 45 του
Ν. 4314/2014 (Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 
297) και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης, αποτελεί ο κα−
θορισμός των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρί−
ων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/
FEAD)».

Ωφελούμενοι των παροχών του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους 
(TEBA/FEAD)», είναι άτομα και οικογένειες, τα οποία 
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Ως «άτομα» νοούνται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα 
(άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που 
υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπί−
πτουν στις κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών, όπως 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.

2. Ως «οικογένεια» νοείται η ενότητα φυσικών προσώ−
πων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα 
μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα 
μέλη.

3. Ως εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
− είναι ανήλικα ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή 

σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρα−
τιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπη−
ρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα 
σε χηρεία:

− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/

γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών 

τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια 
με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, 
εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που ανα−
θέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περι−
πτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη 
εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το 
ποσό των 3.000 ευρώ.

5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεω−
ρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους 
εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

6. Ως βρεφική ηλικία για της ανάγκες του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους Απόρους (TEBA/FEAD)», χαρακτηρίζεται το διά−
στημα από τη γέννηση του παιδιού, έως το τέλος του 
2ου έτους.

7. Ως «άστεγοι» για της ανάγκες του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους Απόρους (TEBA/FEAD)», θεωρούνται τα άτομα που 
διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυ−
κτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρι−
νά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις 
αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν 
τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια
Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από 

την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού 
έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια 
πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για με−
μονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, 
προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρ−
τώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για 
κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη 
μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται 
από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμέ−
νο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως 
ενήλικας.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο 
Εισόδημα

Μηνιαίο 
Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο 3.000€ 250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο 
εξαρτώμενο μέλος ή άτομο
με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

4.500€ 375€

Οικογένεια με 1 ανήλικο 
εξαρτώμενο μέλος ή άτομο
με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

5.400€ 450€

Οικογένεια με 2 ανήλικα 
εξαρτώμενα μέλη ή άτομο
με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

6.300€ 525€

Οικογένεια με 3 ανήλικα 
εξαρτώμενα μέλη ή άτομο
με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

7.200€ 600€

Οικογένεια με 4 ανήλικα 
εξαρτώμενα μέλη ή άτομο
με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

8.100€ 675€

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό 
πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής 
ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη 
της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονο−
μικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των ει−
σφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του
Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγ−
γύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγμα−
τικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των 
επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις 
που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα 
που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με 
ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνο−
νται: α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο 
με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη 
ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς 
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και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα 
αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Β. Περιουσιακά κριτήρια
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περι−

ουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερ−
βαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη 
κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 
15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο 
συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό 
των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου 
ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/
και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην 
υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλά−
σιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών 
της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενει−
ών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελι−
κόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πι−
σίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων 
και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις
α. Άτομα, τα οποία φυλοξενούνται ή περιθάλπονται σε 

Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηρι−
ζόμενης Διαβίωσης, δεν ωφελούνται των παροχών της 
παρούσας απόφασης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχο−
κοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή 
είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999, δεν ωφελού−
νται των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι 
του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για 
όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεν ωφε−
λούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν 
υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και 
Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο 
οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της πα−
ρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα 
τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν 
αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
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