
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ακινήτων του Δήμου 
Μεσσήνης προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Μεσσηνίας.

2 Καθορισμός του ανώτατου ορίου διάθεσης δι-
καιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε 
κατάρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης 
του συστήματος των Ατομικών Λογαριασμών Δε-
ξιοτήτων(Α.Λ.ΔΕ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς ακινήτων του Δή-

μου Μεσσήνης προς το Ελληνικό Δημόσιο - 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

  Με την υπό στοιχεία 96952 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 08.07.2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄185) όπως 
ισχύουν, των άρθρων 496,498 και 499 του Αστικού Κώ-
δικα και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄133), έγινε 
αποδεκτή η υπ’ αρ. 3587/14-01-2022 πρόταση δωρεάς 
του συμβολαιογράφου Παμίσου Κωνσταντίνου Νικο-
λάου Μιχελή, με την οποία ο Δήμος Μεσσήνης δωρί-
ζει προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα παρακά-
τω αγροτικά ακίνητα, που βρίσκονται στην κτηματική 
περιφέρεια, της τοπικής κοινότητας Αρχαίας Μεσσήνης 
της δημοτικής ενότητας Ιθώμης του Δήμου Μεσσήνης, 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για τις ανάγκες επέ-
κτασης-ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 
στην Αρχαία Μεσσήνη:

1. Αμπέλι στη θέση «Κατηφοράκι ή Αραμύλος», επι-
φανείας «584,88» τ.μ.

2. Αμπέλι στη θέση «Αραμύλος», επιφανείας «826,28» τ.μ.
3. Αμπέλι στη θέση «Κατηφοράκι ή Σούρζα», επιφανεί-

ας «506,89» τ.μ.
4. Αγροτεμάχιο μετά των εν αυτώ ελαιοδένδρων, 

συκοδένδρων, αμπέλου και διαφόρων άλλων δενδρικών, 
στη θέση «Κατηφοράκι ή Σούρζα», επιφανείας «5.741,59» 
τ.μ. και

5. Ελαιοπερίβολο στη θέση «Σούρζα», επιφανείας 
«1.598,96» τ.μ. και όπως αυτά, λεπτομερώς περιγράφο-
νται στην υπ’ αρ. 3587/14-01-2022 πράξη του συμβο-
λαιογράφου Παμίσου Κωνσταντίνου Νικολάου Μιχελή.

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

I

    Αριθμ. 79305  (2)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου διάθεσης δι-

καιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε 

κατάρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυ-

ξης του συστήματος των Ατομικών Λογαριασμών 

Δεξιοτήτων(Α.Λ.ΔΕ.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως τα άρθρα 27, 35 και την 
παρ. 9 του άρθρου 79.

2. Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 163).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυ-
βερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοί-
κησης» (A’ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

6. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της  Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

7. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-
δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

8. Το άρθρο 56 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτο-
ποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247).

9. Το άρθρο 58 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για 
θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 154).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

18. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

20. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

21. Την υπό στοιχεία 63789/6-7-2022 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ορι-
σμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατι-
κού Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
(Δ.ΥΠ.Α).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 562).

22. Την υπό στοιχεία 65809/12-7-2022 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξει-
δίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των πα-
ρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και 
κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησής των  
επιλέξιμων παρόχων» (Β’ 3703).

23. Την υπό στοιχεία 69943/22-7-2022 απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επι-
κρατείας «Καθορισμός του τρόπου συμπλήρωσης και 
επαλήθευσης του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων, 
καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που είναι απα-
ραίτητες για τη λειτουργία του» (Β΄3943).

24. Την υπ’ αρ. 1/01/12-7-2022 Πρόταση του Εθνικού 
Συμβούλιου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.

25. Την υπ’ αρ. 72363/29-7-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΣΗ 18-8-2022) εισήγηση της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

26. Το γεγονός ότι οι Α.Λ.ΔΕ των καταρτιζόμενων θα 
πιστώνονται με δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία αντιστοι-
χούν σε πιστωτικές μονάδες, που θα εξαργυρώνονται σε 
υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης.

27. Την ανάγκη καθορισμού του ανώτατου ορίου δι-
άθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για 
κάθε καταρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης 
του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ.

28. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται άμεση δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ, 
καθώς καθορίζεται μόνο το ύψος του ανώτατου ορίου 
διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. 
Η προκαλούμενη δαπάνη της πίστωσης των Α.Λ.ΔΕ. με 
χρηματικές μονάδες θα καθορισθεί μελλοντικά και θα 
βαρύνει τα εκάστοτε προγράμματα επιδοτούμενης συνε-
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χιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής 
και καθοδήγησης ή πιστοποίησης, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιω-
μάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζό-
μενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος 
των Α.Λ.ΔΕ., ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Το ανώτατο όριο του δικαιώματος της επιδοτούμε-
νης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμ-
βουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης για τον 
κάθε δικαιούχο του Α.Λ.ΔΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας, εφαρμόζεται κατά την πρώτη φάση ανάπτυ-
ξης του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ. και αφορά αποκλειστι-
κά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 2 
Ανώτατο όριο διάθεσης δικαιωμάτων

1. Για την εφαρμογή του συστήματος των Ατομικών 
Λογαριασμών Δεξιοτήτων (Α.Λ.ΔΕ.), οι πιστωτικές μο-
νάδες του δικαιώματος της επιδοτούμενης συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και 
καθοδήγησης ή πιστοποίησης για τον κάθε δικαιούχο 
του Α.Λ.ΔΕ., δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα ανώτατο 
όριο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την από-
φαση της παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022.

2. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης των Α.Λ.ΔΕ., το 
ανώτατο όριο των πιστωτικών μονάδων της παρ. 1 για 
τον κάθε δικαιούχο του Α.Λ.ΔΕ., καθορίζεται στις 1.500 
μονάδες.

3. Ειδικά για την πρώτη φάση ανάπτυξης των Α.Λ.ΔΕ., 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Η ισοτιμία μετατροπής των πιστωτικών μονάδων 
σε χρηματικές είναι 1.

β. Καθορίζεται το ανώτατο όριο του συνολικού 
ύψους των διαθέσιμων χρηματικών μονάδων Α.Λ.ΔΕ. 
σε ymax = 1.500 χρηματικές μονάδες.

γ. Καθορίζεται το ύψος της σταθεράς α, η οποία εκφρά-
ζει το ύψος των μονάδων που πιστώνονται σε όλους τους 
δικαιούχους, ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων,σε 
1.100 χρηματικές μονάδες.

δ. Ο λογαριασμός των δικαιούχων των Α.Λ.ΔΕ. πιστώ-
νεται με χρηματικές μονάδες που είναι το άθροισμα ενός 
σταθερού ποσού εφάπαξ πριμοδότησης, όπως αυτό κα-
θορίζεται στην παρούσα και ενός μεταβλητού ποσού 
το οποίο υπολογίζεται βάσει ενός συνόλου κριτηρίων 
με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης/βαρύτητας το 
κάθε κριτήριο, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά στην 
απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022. 
Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές χρηματικές μονάδες 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, ήτοι 
ymax = 1.500 χρηματικές μονάδες.

ε. Ο αλγόριθμος υπολογισμού των δικαιωμάτων δια-
μορφώνεται, ως ακολούθως: 
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στ. Για την πρώτη φάση λειτουργίας των Α.Λ.ΔΕ. ο 
λογαριασμός πιστώνεται με ένα ανώτατο όριο χιλίων 
πεντακοσίων χρηματικών μονάδων (1.500€) που είναι 
το άθροισμα ενός εφάπαξ ποσού χιλίων εκατό χρηματι-
κών μονάδων (1.100€) και ενός μεταβλητού ποσού έως 
τετρακοσίων χρηματικών μονάδων (400€).

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής 
της ενίσχυσης

Η καταβολή της ενίσχυσης που παρέχεται μέσω 
των Α.Λ.ΔΕ. δύναται να πραγματοποιείται με ευθύνη 
της Δ.ΥΠ.Α. μέσω Ειδικού Δεσμευμένου Καταπιστευτι-

κού Λογαριασμού ειδικού σκοπού του άρθρου 58 του 
ν. 4915/2022 (Α΄63).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022
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