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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.25057/2008 (1)
  Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την ομαλή προ−

σαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικρά−
τεια: Πρόγραμμα «Εστία». 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ− 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ. 

Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευ−
τικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης», όπως ισχύει,

2. Των άρθρων 3 και 66 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/
τ. Α΄/23.8.2005) «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά−
τεια», όπως ισχύει,

3. Toυ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98)], 

4. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/25873/3.10.2007 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εσωτερικών, Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950 Β), 

5. Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/B΄/3.10.2007), 

6. Του π.δ/τος 295/19.9.2001 (ΦΕΚ Α΄ 206) «Συμπλήρωση 
και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1998 για τον Οργανισμό 
του ΥΠΕΣΔΔΑ» περί των αρμοδιοτήτων της Διεύθυν−
σης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τμήμα Κοινωνικής 
Ένταξης), καθώς και των π.δ/των 60 – 66/19.3.2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 52) και των π.δ/των 67 – 72/19.3.2002 (ΦΕΚ Α΄ 53), περί 
των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστα−
σης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών 
(Τμήματα Κοινωνικής Ένταξης), όπως ισχύουν,

7. Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, 
ΦΕΚ 114 Α΄/8.6.2006) και του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄/ 
2.2.1996) περί των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών αυ−
τοδιοικήσεων,

8. Της υπ’ αριθμ. 16928/17.8.2007 (ΦΕΚ 1638 Α΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Πιστοποίηση της γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστο−
ρίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων 
χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του 
επί μακρόν διαμένοντος», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με την υπ’ αριθμ. 999 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
353 Β΄/4.3.2008),

9. Του π.δ/τος 205/19.9.2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση 
Υπουργείων», περί της συγχώνευσης των Υπουργείων 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Δημόσιας Τάξης, στο Υπουργείο Εσωτερικών,

10. Του π.δ/τος 234/5.12.2007 (ΦΕΚ 272 Α΄) «Σύσταση 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοι−
νωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών»,

11. Τις ανάγκες: α) για αξιοποίηση της καταγραφής 
των υφιστάμενων θεσμών, δομών και υπηρεσιών στο 
σύνολο του δημόσιου τομέα σχετικά με την ένταξη 
των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία, β) 
για ανάληψη νέων δράσεων που θα αντιμετωπίσουν τα 
μελλοντικά προβλήματα που θα ανακύψουν, γ) για αξι−
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οποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και πρακτικής στον 
τομέα αυτό, δ) για περιορισμό της ανισότητας στην 
πρόσβαση των των υπηκόων τρίτων χωρών σε αγαθά 
και υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της οικονομικο 
− κοινωνικο − πολιτιστικής ζωής, ήτοι στους τομείς της 
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της υγείας και στέγασης, του πολι−
τισμού, της σωφρονιστικής μεταχείρισης και μέριμνας 
για τους αποφυλακιζόμενους. 

12. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Δράσης «Εστία», το ύψος της οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, και η οποία θα 
καλυφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 
της παρούσης, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης «ΕΣΤΙΑ» 

− Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής

1. Για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη 
των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 
στην ελληνική επικράτεια εφαρμόζεται Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.), υπό τον διακριτό τίτλο, 
Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ». 

2. Ο σκοπός του Ολοκληρωμένου Προγράμματος είναι 
να καθοριστούν οι προτεραιότητες της εθνικής πολιτι−
κής και να αναληφθούν νέα μέτρα και δράσεις ένταξης 
που θα ανταποκρίνονται στις τάσεις και τις προοπτικές 
του μέλλοντος, στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού αξιοποιήθηκαν: α) η καταγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης ανά τομέα ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην ελληνική κοινωνία και η ανάδειξη αφενός 
των δράσεων που έχουν αναληφθεί και των αποτελε−
σμάτων τους, αφετέρου των περιοχών διαρθρωτικών 
παρεμβάσεων, και β) η αποτύπωση των κυριότερων 
δράσεων κοινωνικής ένταξης των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης η κοινω−
νική ένταξη εκλαμβάνεται ως ένα οργανωμένο σύνολο 
δραστηριοτήτων μεταξύ κράτους, αποκεντρωμένης 
κρατικής διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικού 
τομέα και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των μεταναστών, νε−
οεισερχόμενων και ήδη εγκατεστημένων πρώτης και 
δεύτερης γενιάς, προσφύγων και ατόμων υπό καθεστώς 
προστασίας και των αντιπροσώπων τους, καθώς και 
όλων των αξιόπιστων φορέων που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο, ανεξάρτητων αρχών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. 

4. Στόχος των ανωτέρω δραστηριοτήτων είναι αφε−
νός οι υπήκοοι τρίτων χωρών να καταστούν ικανοί να 
λειτουργούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παρέμβαση 
του κράτους, αναλογικά ισότιμα με τους ημεδαπούς 
και ευρωπαίους πολίτες της χώρας μας, εφοδιασμέ−
νοι με όλα τα εχέγγυα για πλήρη κατανόηση των θε−
μελιωδών κανόνων και αξιών της κοινωνίας μας που 
τους υποδέχεται, αφετέρου να βοηθηθούν οι χώρες 
προέλευσης τους, στο πλαίσιο της σύνδεσης που επι−
χειρείται μεταξύ κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης 
των χωρών αυτών. 

5. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, αναβαθμίζο−
νται ήδη υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες, και δημιουρ−

γούνται νέες, ενώ θεσπίζονται και νέα δικαιώματα στο 
πλαίσιο μέτρων και δράσεων που αφορούν στη χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στην 
πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, στην απασχόληση, στην 
εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση, στον πολιτισμό 
και στη σωφρονιστική μεταχείριση και μέριμνα για τους 
αποφυλακιζόμενους. 

6. Για την προώθηση και εφαρμογή των διατάξεων των 
παραγράφων 1 – 5 του άρθρου αυτού, το Ολοκληρωμέ−
νο Πρόγραμμα Δράσης «ΕΣΤΙΑ» διαρθρώνεται σε υπο−
προγράμματα ανά τομέα ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην ελληνική κοινωνία (εφεξής επιχειρησιακά 
προγράμματα), τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένους 
άξονες και μέτρα πολιτικής. 

7. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των 
ανωτέρω αξόνων και μέτρων πολιτικής υλοποιούνται 
τόσο σε εθνικό, κεντρικό και περιφερειακό, όσο και σε 
τοπικό επίπεδο, νομαρχιακό ή σε επίπεδο Δήμων και 
Κοινοτήτων, καθώς και όπου είναι δυνατόν, στις χώρες 
προέλευσης των υπηκόων τρίτων χωρών. Μπορούν δε 
να επιφέρουν νέες θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν 
διοικητικές δομές, δικαιώματα και υπηρεσίες ή και να 
αποτελέσουν συμπληρωματικές δράσεις προκειμένου 
να αξιοποιηθούν αποτελέσματα προηγούμενων εθνικών 
ή κοινοτικών πρωτοβουλιών.

8. Για την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρησιακών προ−
γραμμάτων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δρά−
σης, αλλά και για τον προσδιορισμό δεικτών ποσοτικής 
και ποιοτικής αποτίμησης των ενταξιακών δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο τους, αξιοποιείται κάθε τε−
χνική βοήθεια και ιδίως η εκπόνηση μελετών, ερευνών 
και η διενέργεια σφυγμομετρήσεων, από πανεπιστήμια, 
ινστιτούτα, νομικά πρόσωπα και γενικά φορείς που δύ−
νανται να παράσχουν τη βοήθεια αυτή.

9. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
των άρθρων 3 έως 8 της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης και των μέτρων που προβλέπονται σε αυτά, 
και προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε όλες 
τις πτυχές της κοινωνίας που διαβιούν, υποστηρίζονται 
και δράσεις διαπολιτισμικής μεσολάβησης και εθελο−
ντικής προσφοράς εργασίας. 

Άρθρο 2
Γενικές αρχές του Προγράμματος

1. Το ΟΠΔ διέπεται από την αρχή της καθολικότητας, 
του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των αρμο−
δίων Υπουργείων. 

2. Στο πλαίσιο του καταβάλλεται κάθε δυνατή προ−
σπάθεια για συμπερίληψη της κοινωνικής ένταξης σε 
όλες τις δημόσιες πολιτικές που αφορούν στους τομείς 
της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης, της απασχό−
λησης, της εκπαίδευσης, της υγείας και της στέγασης, 
του πολιτισμού και της σωφρονιστικής μεταχείρισης 
και μέριμνας (αρχή της ίσης διαχείρισης).

3. Προς τούτο ενισχύεται η συνεργασία και ο διάλο−
γος μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία της ένταξης, καθώς και η σύναψη προγραμ−
ματικών συμφωνιών, η υπογραφή μνημονίων δεοντολο−
γίας, η κύρωση πρωτοκόλλων και μνημονίων πρακτικής, 
η συγκρότηση δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και 
πρακτικών. 
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4. Η ευθύνη για την εφαρμογή της αρχής της ίσης δια−
χείρισης ανήκει στην Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 
3, παρ. 1 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 3536/2007, καθώς και στην Ειδική Επιτρο−
πή που την επικουρεί στο έργο της. Σχετική αναφορά 
για την πορεία εφαρμογής της αρχής αυτής συμπερι−
λαμβάνεται στην ειδική Έκθεση που υποβάλλεται στη 
Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.6 του άρθρου 9 της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης. 

Άρθρο 3
1ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας: 
Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση 

1. Με γνώμονα την ανάγκη για αναλογικά ισότιμη 
συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς 
της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης, λαμβάνονται 
μέτρα που αφορούν ιδίως: 

α. στην υποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών,
β. στη διαπροσωπική, τηλεφωνική, έντυπη και ηλε−

κτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των υπηκόων 
τρίτων χωρών, 

γ. στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης,
δ. στην ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες προέ−

λευσης,
ε. στην επιμόρφωση και εκπαίδευση συναλλασσόμε−

νων με υπηκόους τρίτων χωρών ή απασχολούμενων με 
θέματα που τους αφορούν,

στ. στην καταγραφή, τήρηση, επεξεργασία, παρακο−
λούθηση και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων υπηκό−
ων τρίτων χωρών.

 2. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ανωτέρω μέτρων, αφορούν ιδίως αντίστοιχα σε: 

α. υπηρεσίες υποδοχής νεοεισερχομένων στους κύ−
ριους σταθμούς εισόδου της χώρας και στις περιοχές 
υψηλής συγκέντρωσης υπηκόων τρίτων χωρών και πα−
ροχή σε αυτούς γενικών πληροφοριών,

β. i) υπηρεσίες εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών 
στα ήδη διαμορφωμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
στους ΟΤΑ, στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών των 
Υπουργείων, των οργανισμών και φορέων που επο−
πτεύουν, στις Περιφέρειες, καθώς και στις ελληνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, ii) αναβάθμιση 
υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών πληροφόρησης, 
iii) έκδοση εντύπων και μεταφράσεων, iv) δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης και διαλόγου, 
με δυνατότητα διασύνδεσης όλων των συναρμόδιων 
φορέων, 

γ. διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων 
και διαλέξεων, αλλά και πρόβλεψη ειδικών στηλών 
στον Τύπο και ειδικού χρόνου στα ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα,

δ. υπογραφή συμφωνιών φιλίας και ανταλλαγής πλη−
ροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών με τις χώρες 
προέλευσης, καθώς και αδελφοποιήσεις με τις χώρες 
αυτές,

ε. γενικά και εστιασμένα σεμινάρια δημοσίων λειτουρ−
γών, 

στ. i) αναβάθμιση και διασύνδεση μεταξύ των υφι−
στάμενων βάσεων δεδομένων και των μητρώων των 
υπηκόων τρίτων χωρών, ii) σύσταση νέων βάσεων δε−
δομένων και μητρώων.

3. Ως κύριος φορέας υλοποίησης του ανωτέρω επιχει−
ρησιακού προγράμματος ορίζεται το ΥΠΕΣ, σε συνεργα−
σία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς ως προς την 
μέγιστη δυνατή εξειδίκευση των δράσεων που μπορούν 
να αναληφθούν σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας: 
Προώθηση στην απασχόληση

1. Με γνώμονα την ανάγκη για αναλογικά ισότιμη συμ−
μετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα της 
απασχόλησης, λαμβάνονται μέτρα και υλοποιούνται 
δράσεις που αφορούν αφενός στη δημιουργία των κα−
τάλληλων προϋποθέσεων για ανεύρεση και διατήρηση 
της θέσης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 
εργασίας, αφετέρου στην δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας για την οικονομία της χώρας μας. 

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν ιδίως: 
α. στην εθνική αγορά εργασίας, 
β. στην διευκόλυνση των υπηκόων τρίτων χωρών στην 

απασχόληση και ιδιαίτερα των ευαίσθητων υποομάδων 
τους, 

γ. στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας των υπη−
κόων τρίτων χωρών και ιδιαίτερα των ευαίσθητων υπο−
ομάδων τους. 

3. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ανω−
τέρω μέτρων αφορούν ιδίως αντίστοιχα σε:

α. προγραμματισμό της εισόδου υπηκόων τρίτων χω−
ρών, στην υιοθέτηση της ποσόστωσης σε ορισμένους 
επαγγελματικούς κλάδους και στην υποστήριξη της ει−
σόδου ατόμων υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, 

β. i) αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό των υφι−
στάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και παροχής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μόρφωσης και επιμόρ−
φωσης στους υπηκόους τρίτων χωρών, κυρίως σε 
επαγγέλματα που ασκούνται εμπειρικά, ii) νέα προ−
γράμματα εστιασμένα σε ειδικές ομάδες μεταναστών, 
αλλά και προγράμματα εξειδίκευσης μέσα στον ίδιο 
τον επαγγελματικό τους χώρο, iii) λειτουργία νέων 
δομών για την ανάδειξη δεξιοτήτων και εμπειριών, και 
iv) διαπίστευση και πιστοποίηση της μάθησης και της 
εμπειρίας,

γ. i) υποστήριξη μεγάλων επενδύσεων υπηκόων τρίτων 
χωρών, νεανικών επιχειρηματικών δράσεων και δράσεων 
γυναικών μεταναστριών, επενδύσεων που βοηθούν τους 
ήδη εγκατεστημένους να αναπτυχθούν περαιτέρω σε 
καινοτόμες δράσεις, ii) ένταξη των επιχειρήσεων των 
υπηκόων τρίτων χωρών στα προγράμματα ανταγωνι−
στικότητας, iii) μέριμνα για εξασφάλιση συνταξιοδοτικών 
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, και iv) ανάπτυξη τομε−
ακών βάσεων μητρώων και ειδικών μητρώων. 

4. Ως κύριοι φορείς υλοποίησης του ανωτέρω επιχει−
ρησιακού προγράμματος ορίζονται τα Υπουργεία α) 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και γ) Ανάπτυξης, σε συνεργα−
σία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, ως προς την 
μέγιστη δυνατή εξειδίκευση των δράσεων που μπορούν 
να αναληφθούν σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 5
3ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας: Εκπαίδευση

1. Με γνώμονα την ανάγκη για αναλογικά ισότιμη συμ−
μετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, λαμβάνονται μέτρα 
και υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στη δημιουργία 
των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προσαρμογή 
τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και 
μέτρα και δράσεις που αφορούν αφενός στη μετατροπή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε πολιτισμική γέφυρα 
μεταξύ κοινωνίας και υπηκόων τρίτων χωρών, αφετέρου 
στην ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας μας. 

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν ιδίως: 
α. στην ενισχυτική διδασκαλία για την εκπαίδευση 

των ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών,
β. στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες 

υπήκοους τρίτων χωρών, 
γ. στην ανάπτυξη του διαπολιτισμικού προσανατολι−

σμού στις δομές εκπαίδευσης.
3. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ανω−

τέρω μέτρων αφορούν ιδίως αντίστοιχα σε: 
α. i) αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των υφιστά−

μενων φροντιστηριακών τμημάτων και τάξεων υπο−
δοχής, ii) βελτίωση και τροποποίηση υπάρχοντος 
εκπαιδευτικού υλικού, iii) έκδοση νέου εκπαιδευτικού 
υλικού, iv) χρήση καινοτόμων εποπτικών μέσων μά−
θησης, v) εμπλουτισμό βιβλιοθηκών με βιβλία από τις 
χώρες προέλευσης των μαθητών, είτε στην γλώσσα 
καταγωγής τους, είτε μεταφρασμένα στην ελληνική, 
vi) καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγω−
γικής προσέγγισης, 

β. i) αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των τμημάτων 
μάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και των 
λοιπών εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων 
σε εξειδικευμένους τομείς, ii) δημιουργία ανάλογων 
τμημάτων στις χώρες καταγωγής, iii) βελτίωση των 
δομών παροχής βασικής εκπαίδευσης, αλλά και των 
εκπαιδευτικών δομών πολλαπλών ευκαιριών, v) ανάληψη 
εξατομικευμένων δράσεων για διευκόλυνση της διδαχής 
της ελληνικής γλώσσας σε ομάδες υπηκόων τρίτων 
χωρών με ιδιαίτερα προβλήματα, και v) πρόβλεψη για 
κατατακτήρια τμήματα προσδιορισμού του επιπέδου 
γνώσης της ελληνικής,

γ. i) αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των τμημάτων 
διδαχής στοιχείων ελληνικής ιστορίας, ελληνικού πο−
λιτισμού και αστικού προσανατολισμού γενικά, ii) δημι−
ουργία ανάλογων τμημάτων στις χώρες καταγωγής, iii) 
παροχή διευκολύνσεων για την διδαχή των γλωσσών 
προέλευσης των υπηκόων τρίτων χωρών και στοιχεί−
ων της ιστορίας και του πολιτισμού τους, iv) απλού−
στευση δικαιολογητικών και διαδικασιών συμμετοχής 
μεταναστών στη μάθηση, και v) ενίσχυση του αριθμού 
και επιμόρφωση των διδασκόντων της ελληνικής ως 
ξένης γλώσσας. 

4. Τα προβλεπόμενα στα εδάφια β και γ της παραγρά−
φου 3 εφαρμόζονται και σε συνάρτηση με τις σχετικές 
διατάξεις της Κ.Υ.Α. 16928/2007, για την «Πιστοποίηση 
της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της 
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπη−

κόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

5. Ως κύριος φορέας υλοποίησης του ανωτέρω επι−
χειρησιακού προγράμματος ορίζεται το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία 
με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, ως προς την 
μέγιστη δυνατή εξειδίκευση των δράσεων που μπορούν 
να αναληφθούν σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
4ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας: Υγεία και Στέγαση

1. Με γνώμονα την ανάγκη για αναλογικά ισότιμη συμ−
μετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της 
παροχής υπηρεσιών υγείας και στέγασης, λαμβάνονται 
μέτρα και υλοποιούνται δράσεις που αφορούν αφενός 
στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
την διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης των 
υπηρεσιών αυτών από τους υπηκόους τρίτων χωρών, 
αφετέρου στην εγκαθίδρυση των συνθηκών που αντα−
ποκρίνονται σε ιδιότυπες και πολιτισμικά καθορισμένες 
συμπεριφορές στα θέματα αυτά. 

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν ιδίως: 
α. στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
β. στην κοινωνική φροντίδα και προληπτική ιατρική,
γ. στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών,
δ. στην αποτροπή φαινομένων γκετοποίησης,
ε. στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των υπη−

κόων τρίτων χωρών.
3. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ανω−

τέρω μέτρων αφορούν ιδίως αντίστοιχα σε: 
α. χορήγηση δωρεάν νοσηλείας και φαρμάκων, όπως 

και σε παροχή κοινωνικής προστασίας, 
β. i) δημιουργία ειδικών κινητών ιατρικών κέντρων 

επιδημιολογίας και λοιμώξεων σε συνοριακές γραμ−
μές και σε σταθμούς εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, 
ii) δημιουργία κινητών πολυιατρικών μονάδων υγιεινής 
και εξέτασης, σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης με−
ταναστών, iii) έκτακτη υγειονομική τους περίθαλψη σε 
χώρους προσωρινής υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής, 
και iv) παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 
για θέματα υγείας,

γ. Χορήγηση οικονομικών και άλλων βοηθημάτων απο−
κατάστασης, 

δ. Πρόβλεψη στεγαστικών εγγυήσεων σε ιδιοκτήτες 
ακινήτων και επιδοτήσεων σε μισθωτές υπηκόους τρί−
των χωρών,

ε. ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου διαμονής 
μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών και σε δη−
μιουργία χώρων συνεύρεσης και αλληλεπίδρασης με 
ημεδαπούς.

5. Ως κύριος φορέας υλοποίησης του ανωτέρω επι−
χειρησιακού προγράμματος ορίζεται το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία 
με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, ως προς την 
μέγιστη δυνατή εξειδίκευση των δράσεων που μπορούν 
να αναληφθούν σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 7
5ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας: Πολιτισμός

1. Με γνώμονα την ανάγκη για αναλογικά ισότιμη 
συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών πολιτισμού, λαμβάνονται 
μέτρα και υλοποιούνται δράσεις που αφορούν αφε−
νός στην πολιτιστική και πολιτισμική στήριξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών, αφετέρου στην ενδυνάμω−
ση της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών των χωρών 
προέλευσης με τον ελληνικό πολιτισμό και της αρ−
μονικής συνύπαρξης των υπηκόων τρίτων χωρών με 
την κοινωνία υποδοχής. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
αφορούν ιδίως: 

α. στην ιδιαίτερη κουλτούρα, ιστορία και παράδοση 
των χωρών προέλευσης των υπηκόων τρίτων χωρών,

β. στην επαφή και αλληλεπίδραση του ελληνικού πο−
λιτισμού με τους πολιτισμούς των χωρών προέλευσης 
των υπηκόων τρίτων χωρών. 

γ. στην ενδυνάμωση του αισθήματος του «ανήκειν» των 
υπηκόων τρίτων χωρών. και της αρμονικής συμβίωσης 
τους στο ίδιο κοινωνικό χώρο με τους ημεδαπούς.

2. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ανω−
τέρω μέτρων αφορούν ιδίως αντίστοιχα: 

α. στην προβολή ιστορικών και λοιπών ιδιαίτερων πο−
λιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών και καλλι−
τεχνικών ενδιαφερόντων των υπηκόων τρίτων χωρών, 

β. στην ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας της ελ−
ληνικής κοινωνίας, 

γ. στην ανάληψη δράσεων στους τομείς του πολιτι−
σμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της διαχεί−
ρισης ελεύθερου χρόνου.

5. Ως κύριος φορέας υλοποίησης του ανωτέρω επιχει−
ρησιακού προγράμματος ορίζεται το Υπουργείο Πολι−
τισμού, σε συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους 
φορείς, ως προς την μέγιστη δυνατή εξειδίκευση των 
δράσεων που μπορούν να αναληφθούν σε κεντρικό, πε−
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των προτε−
ραιοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
6ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας: Σωφρονιστική 
μεταχείριση και Μέριμνα για τους 

Αποφυλακιζόμενους

1. Με γνώμονα την ανάγκη για πρόληψη της εγκλημα−
τικότητας, λαμβάνονται μέτρα και υλοποιούνται δρά−
σεις που αφορούν στον τομέα αφενός της παροχής 
υπηρεσιών σωφρονιστικής μεταχείρισης, αφετέρου της 
μέριμνας για τους αποφυλακιζόμενους. 

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν ιδίως: 
α. στην ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για φυλα−

κισμένους υπηκόους τρίτων χωρών, 
β. στην μετασωφρονιστική μέριμνα.
3. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ανω−

τέρω μέτρων αφορούν ιδίως αντίστοιχα σε: 
α. i) επέκταση, ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου 

φιλοξενίας και προστασίας ανηλίκων παραβατών υπη−
κόων τρίτων χωρών, ii) εμπλουτισμό των υφιστάμενων 
βιβλιοθηκών των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης 
Νέων, iii) ενίσχυση και εξατομίκευση των διαφόρων προ−
γραμμάτων στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, iv) 
ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων θεσμών παροχής 

ευκαιριών επανένταξης, και v) αναβάθμιση και βελτίωση 
υποδομών επαγγελματικής κατάρτισης των παραγω−
γικών εργαστηρίων των καταστημάτων κράτησης και 
πιστοποίηση της κατάρτισης αυτής, 

β. συμβουλευτική υποστήριξη αποφυλακισμένων υπη−
κόων τρίτων χωρών. 

4. Ως κύριοι φορείς υλοποίησης του ανωτέρω επι−
χειρησιακού προγράμματος ορίζονται τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τους 
λοιπούς συναρμόδιους φορείς, ως προς την μέγιστη 
δυνατή εξειδίκευση των δράσεων που μπορούν να ανα−
ληφθούν σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της παρ. 1 του πα−
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
 Διαδικασία, Φορείς και Χρόνος εφαρμογής 

του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ»

1. Αρμόδια για τον συντονισμό κατά την εκπόνηση 
και την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης είναι, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 
3 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 3536/2007, η Διυπουργική Επιτροπή της παρ. 
1, η οποία επικουρείται στο έργο της από την Ειδική 
Επιτροπή της παρ. 3 του ιδίου άρθρου του νόμου 
αυτού.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του 
άρθρου 3 του ν. 3386/2005, στην ανωτέρω Ειδική Επι−
τροπή, υποβάλλονται όλες οι προτάσεις για ανάληψη 
δράσεων στο πλαίσιο των γενικών αρχών του άρθρου 2 
και των μέτρων που περιγράφονται στα άρθρα 3 − 8 της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Η Επιτροπή 
αυτή με βάση τις προτάσεις, προετοιμάζει τα θέματα 
που θα εξεταστούν από τη Διυπουργική Επιτροπή και 
εισηγείται για την δυνατότητα χρηματοδότησης τους, 
τηρουμένων των κανόνων της ασφάλειας και της δια−
φάνειας στη διαχείριση των δημοσίων πόρων. Οι προ−
τεινόμενες δράσεις εγκρίνονται για χρηματοδότηση με 
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής. 

3. Ως κριτήρια έγκρισης της χρηματοδότησης από 
την Διυπουργική Επιτροπή (επιλέξιμες δράσεις) θεω−
ρούνται ιδίως: 

− Η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των βασικών 
αρχών των αξόνων προτεραιότητας και των μέτρων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως περιγράφονται 
στις παρ. 1 και 2 των άρθρων 3−8 της παρούσας κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

− Η φύση και το είδος των δράσεων, η σκοπιμότητα, η 
πληρότητα, η ωριμότητα, η σαφήνεια και η συμβατότητα 
τους με τους άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως περιγράφονται 
στις παρ. 1 και 2 των άρθρων 3−8 της παρούσας κοινής 
υπουργικής απόφασης.

− Η συμπληρωματικότητα τους με δράσεις που έχουν 
υλοποιηθεί, υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή Κοινοτικών προγραμμά−
των.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του 
άρθρου 3 του ν. 3386/2005, η ανωτέρω Ειδική Επιτρο−
πή επικουρεί την Διυπουργική Επιτροπή και κατά την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικής 
και ορθής εκτέλεσης των δράσεων που έχουν εγκριθεί, 
καθώς και κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής τους. 
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Προς τούτο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Ένταξης, τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
και Διεθνών Οργανισμών και τη Διεύθυνση Οικονομι−
κού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις κατά λόγο 
αρμοδιότητας υπεύθυνες Υπηρεσίες των συναρμόδι−
ων Υπουργείων, τις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών και 
τις οικείες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., στα γεωγραφικά όρια 
των οποίων πραγματοποιούνται οι εγκεκριμένες δρά−
σεις. 

5. Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υλοποι−
ούμενων δράσεων εξετάζονται ιδίως: 

− Αν με την υλοποίηση των δράσεων ικανοποιήθηκαν 
τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, 

− Αν υπήρξαν δυσχέρειες και πως αντιμετωπίστηκαν 
στην πορεία υλοποίησης τους, καθώς και 

− Αν η διαχείριση των πόρων υπήρξε ορθολογική και 
διαφανής.

6. Σχετική έκθεση για την πορεία υλοποίησης του 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης καταρτίζεται 
και υποβάλλεται κάθε δύο έτη στην Βουλή των Ελλή−
νων. 

7. Τελικοί δικαιούχοι των δράσεων που αναλαμβάνο−
νται στο πλαίσιο των άρθρων 3 − 8 της παρούσας κοινής 
υπουργικής απόφασης μπορεί να είναι Υπουργεία και 
εποπτευόμενα από αυτά φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δη−
μοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Περιφέρειες, Οργανισμοί Το−
πικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις εθελοντικού 
χαρακτήρα, κοινότητες υπηκόων τρίτων χωρών και γε−
νικά εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εργοδο−
τικοί φορείς και ενώσεις εργαζομένων, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, η Εκκλησία της Ελλάδος, οργανισμοί, ιν−
στιτούτα, κέντρα ερευνών, καθώς και πανεπιστήμια και 
Τ.Ε.Ι. Όσοι από τους ανωτέρω φορείς δεν έχουν έδρα 
την Ελλάδα, μόνο ως εταίροι σε συναφείς δράσεις ελ−
ληνικών φορέων μπορούν να θεωρηθούν δικαιούχοι και 
να χρηματοδοτηθούν. 

8. Η εκάστοτε αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ο.Π.Δ. 
γίνεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής. 

Άρθρο 10
Πηγές Χρηματοδότησης Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος Δράσης «ΕΣΤΙΑ»

Πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» 
μπορεί, εφόσον καλύπτονται οι αναγκαίες προϋποθέ−
σεις, να αποτελούν: 

α. Ο τακτικός προϋπολογισμός.
β. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ). 
γ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και άλλα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα και Ταμεία. 
δ. Η συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την περίπτωση κατά την οποία δράσεις της 
παρούσας απόφασης εντάσσονται σε κοινοτικά προ−
γράμματα ή χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία 
(ΕΣΠΑ), όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και οι κανόνες του εφαρμοζόμενου στο πρό−
γραμμα Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

ε. Η χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως του ιδι−
ωτικού τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ., της Εκκλησίας, από κληρο−
δοτήματα, δωρεές, χορηγίες. 

Άρθρο 11
Λοιπές Ρυθμίσεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησεως. 

   Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Μ. ΛΙΑΠΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ 

F
    Αριθμ. 72525/1129 (2)
Παράταση προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής 

Εμπειρίας (Stage) στους τομείς της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού.

   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 «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/Α/16.6.1989), όπως 
ισχύει.

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

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

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

6. Την αναγκαιότητα παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ. στην 
αγορά εργασίας για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας 
ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων σχολών νεοεισερ−
χομένων στην αγορά εργασίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 30416/4.7.2006 κοινή υπουργική από−
φαση «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 
στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
σύγχρονου πολιτισμού».
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8. Την υπ’ αριθμ. 31355/8.8.2007 τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 30416/4.7.2006 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στους 
τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου 
πολιτισμού».

9. Την υπ’ αριθμ. 4496/46/14.10.2008 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (υπ’ αριθμ. Συνεδρ.46/14.10.2008), που 
μας διαβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το υπ’ αριθμ. 
Β140069/16.10.2008 έγγραφο του.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Κοινής Υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. Ε0343 τροπ.0/26.6.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών Συλλογική απόφαση 
(κωδ.2004ΣΕ03430006), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 
της τροποποίησης του Προγράμματος, στο π.δ.Ε.2007) 
καθώς και ότι η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει 
αλλαγή στον προϋπολογισμό δεδομένου ότι ο αριθμός 
των ασκουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι 
μικρότερος από αυτόν που προέβλεπε η αρχική κοινή 
υπουργική απόφαση αποφασίζουμε:

Την παράταση του προγράμματος απόκτησης εργα−
σιακής εμπειρίας (Stage) στους τομείς της πολιτιστι−
κής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, μέχρι 
31.12.2008, ανεξαρτήτως της λήξης του 18μηνου του κάθε 
ασκούμενου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2008

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. οικ.7005/3200ΔΠ (3)
    Επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υπο−

βολής δήλωσης του ν. 2308/1995 κατά τα οριζόμενα 
στο αρθρ. 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995. 

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
(Απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 470/01/19.11.2008)

   Έχοντας υπόψη:
1. Tην υπ’ αριθμ. 9400/1.3.2007 απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ/429/Β΄/28.3.2007) με την οποία κηρύχθη−
καν υπό κτηματογράφηση 107 περιοχές.

2. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2308/1995, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την 
οποία καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγ−
γραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνη−
τα των υπό κτηματογράφηση περιοχών να υποβάλουν 
δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά 
στην αιτία κτήσης του.

3. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία 
οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) 
μηνών, η έναρξη της οποίας ορίζεται με την απόφαση 
της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και η οποία μπορεί να πα−
ρατείνεται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες.

4. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2308/1995, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την 
οποία για κάθε μεταβολή των κατά την παράγραφο 3 
του ίδιου άρθρου δικαιωμάτων, που επέρχεται από την 
επόμενη της υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την 
έναρξη της κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2308/1995 
προθεσμίας, υποχρεούνται οι αποκτώντες εγγραπτέα 
δικαιώματα να υποβάλουν δήλωση. Οι δηλώσεις αυτές, 
για τις οποίες ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 
ιδίου άρθρου, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία ενός 
(1) μηνός από την κτήση ή τη μεταβολή του εγγραπτέου 
δικαιώματος, εκτός αν δεν έχει λήξει ακόμη η προθεσμία 
της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, οπότε η δήλωση υποβάλ−
λεται εντός αυτής. 

5. Την υπ’ αριθμ. 459/01/26.5.2008 απόφαση του ΟΚΧΕ 
δυνάμει της οποίας ορίστηκε η προθεσμία από 17.6.2008 
μέχρι 30.9.2008 για τους κατοίκους ημεδαπής και για 
τους κατοίκους αλλοδαπής μέχρι τις 30.12.2008. 

6. Την υπ’ αριθμ. 463/01/3.9.2008 απόφαση του ΟΚΧΕ 
δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι 
31.10.2008 για τους κατοίκους ημεδαπής.

7. Την υπ’ αριθμ. 469/01/24.10.2008 απόφαση του ΟΚΧΕ 
δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι 
21.11.2008 για τους κατοίκους ημεδαπής.

8. Τη διάταξη του αρθρ.2 παρ.8 του ν. 2308/1995 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα σύμφωνα 
με την οποία με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ, αν δεν 
υποβληθεί δήλωση, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο, το 
οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εί−
σπραξης Δημοσίων Εσόδων.

9. Την υπ’ αριθμ. 131/17.11.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 2345/Β/18.11.2008 δυνάμει της 
οποίας καθορίστηκε το πρόστιμο για την εφαρμο−
γή του αρθρ. 2 παρ.8 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή του με τους ν. 3127/2003 και 
ν. 3481/2007.

10. Τη διάταξη του άρθρου 13α παρ. 4 του ν. 2308/1995, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την 
οποία, όπου στο ν. 2309/1995 προβλέπεται αρμοδιότητα 
του Ο.Κ.Χ.Ε. για την έκδοση αποφάσεων, αυτές εκδί−
δονται ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» 

11. Την υπ’ αριθμ. 351/02/19.11.2008 απόφαση του Δ.Σ 
της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζει: 

1. Επιβάλλεται πρόστιμο για τις περιπτώσεις εκπρόθε−
σμης υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995 με ποσό κατά 
τα καθορισθέντα στην υπ’ αριθμό 131/17.11.2008 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 2345/Β/18.11.2008).

2. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που θα υποβληθούν 
μέχρι και τις 12.12.2008 τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλ−
λονται κατά το ήμισυ, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995, με εξαίρεση τις 
δηλώσεις ιδιοκτησίας για τους βοηθητικούς χώρους, 
για τις οποίες δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο μέχρι 
τις 12.12.2008.

3. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:
Α) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος σε 

υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο 
γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «απο−
δεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης».
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Β) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος 
έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, 
η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν 
από την υποβολή της δήλωσής του.

Γ) Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των 
Ο.Τ.Α. επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

4. Για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα συντάσσεται μετά 
από εισήγηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. χρηματικός κα−
τάλογος, ο οποίος βεβαιώνεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. και 

αποστέλλεται για είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ του δι−
καιούχου που υπέβαλε εκπροθέσμως την δήλωση του 
ν. 2308/1995.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Για το Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ    
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