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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 2412/Φ. 951/360/431347/
17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνι-
κής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογε-
νειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παι-
διά των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» 
(Β΄ 74).

2 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στον 
Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων κοινωνικών 
λειτουργών του ΣΚΛΕ, τρόπος και ύψος αμοιβής 
τους.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, 
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΣΟΧ1/2018), του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, για το β΄ εξάμηνο του έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.Φ. 951.1/29/1177144/Σ. 2907 (1)
   Τροποποίηση της 2412/Φ. 951/360/431347/

17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνι-

κής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικο-

γενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για 

τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του 

Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64, του ν.1329/1983 «Κύρωση ως Κώ-

δικα του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής 
αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό 
Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομο-
θεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και 
μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού 
Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο» (Α΄ 25).

β. Του άρθρου 1, του α.ν. 559/1937 «Περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας 
‘’περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού’’» (Α΄ 107).

γ. Του άρθρου 1, του ν. 1106/1980 «Περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως διατάξεων της ‘’περί Μετοχικών 
Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσί-
ας’’» (Α’ 301).

2. Το άρθρο 90, του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98 ).

3. Της Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

4. Το υπ’ αριθμ. 25/06/20-11-2018 πρακτικό του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(ΔΣ/ΜΤΣ).

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 
33Α/2019 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την 
έκδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία θα 
καλυφθεί από τα έσοδα του ΜΤΣ, χωρίς την δημιουργία 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και χωρίς να επιβαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή 
επαγγελματικής αυτοτέλειας για το έτος 2019

Στο άρθρο 2, της 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 
κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οι-
κονομικών (Β΄ 74), μετά την παρ. 4γ, προστίθεται παρ. 
4δ, ως εξής:

«4δ. Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 
1-1-2019 έως 31-12-2019, για τη χορήγηση του εν λόγω 
βοηθήματος, η τιμή μεριδίου, βάσει της οποίας υπολο-
γίζεται το ύψος αυτού, δεν δύναται να είναι μικρότερη 
εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Αριθμ. Δ11 οικ. 22785/896 (2)
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στον 

Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων κοινωνικών 

λειτουργών του ΣΚΛΕ, τρόπος και ύψος αμοιβής 

τους.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θε-

σμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 (Α΄ 85).

2. Το άρθρο 11 του ν.4506/2017 «Ανανέωση Τροποποί-
ηση Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής 
Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος 
του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της 
ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς 
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των 
συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινω-
νίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και 
εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφο-
ρικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής 
εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLASSAT) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 191).

3. Τα άρθρα 1542 -1588 και 1655 -1665 Α.Κ.
4. Το ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημο-

σίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 75-115 (Α’ 137).

5. Το ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

6. Το ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 111 (Α΄ 85).

7. Το ν.4354/2015, «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (Α΄ 168).

10. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

12. Την Υ28/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης Θεανώ Φωτίου» (2168 Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. Υ70/11-11-2015 (2441 Β΄), Υ43/28-04-2017 
(1510 Β΄) και Υ24/04-05-2018 (1546 Β΄) αποφάσεις του 
Πρωθυπουργού.

13. Την με αρ. πρωτ. 1476/28-11-2018 πρόταση του 
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ.

14. Την με αρ .πρωτ. 17601/1572/25-04-2019 «Εισήγη-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 (Α΄ 129»,

15. Τις 15198/3304/04-04-2019, οικ. 19185/4312/
25-04-2019 και οικ. 19186/4313/25-04-2019 αποφάσεις 
δέσμευσης πίστωσης (με ΑΔΑ: ΩΣΦΛ465Θ1Ω-94Ν, ΩΘ-
Β1465Θ1Ω-ΚΦΖ και ΨΥΡΥ465Θ1Ω-Ρ4Π αντίστοιχα).

16. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών διενέρ-
γειας της απαιτούμενης από το νόμο κοινωνικής έρευ-
νας για υιοθεσία και αναδοχή ανηλίκων, στο πλαίσιο της 
προώθησης της αποϊδρυματοποίησης των ανηλίκων που 
διαβιούν στα ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτι-
στο συμφέρον τους και το δικαίωμα τους για οικογένεια, 
όπως απορρέει από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται εκτιμώμενη δαπάνη ύψους 340.000 
ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, η οποία αναλύεται και καλύπτεται ως εξής:

α) δαπάνη ύψους 135.000,00 αφορά τις αμοιβές των 
πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του Ειδικού 
Καταλόγου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών 
Ελλάδος, για κοινωνικές έρευνες που αναθέτει η Γενική 
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατατίθενται 
στους φορείς εποπτείας της αναδοχής του άρθρου 13 
του ν. 4538/2018, οι οποίοι δεν τελούν υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, και καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2420989001,

β) δαπάνη ύψους 150.000,00 κατά το σκέλος που 
αφορά τις αμοιβές των πιστοποιημένων κοινωνικών λει-
τουργών του Ειδικού Καταλόγου του ΣΚΛΕ για κοινωνικές 
έρευνες που αναθέτει η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και κατατίθενται στους φορείς εποπτείας 
της αναδοχής του άρθρου 13 του ν. 4538/2018, οι οποί-
οι τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Κ.Κ.Π.Π), και καλύπτεται από τις πιστώσεις του ειδικού 
φορέα 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310802058,

γ) δαπάνη ύψους 55.000,00€ που αφορά τις αμοιβές 
των εκπαιδευτών για τα προγράμματα εκπαίδευσης των 
κοινωνικών λειτουργών που θα διενεργήσουν οι επο-
πτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΚΠΠ), 
προκειμένου να εκπληρωθεί η εν λόγω προϋπόθεση 
για την εγγραφή των ιδιωτών κοινωνικών λειτουργών 
στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών 
Λειτουργών του ΣΚΛΕ και καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310802058, 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ειδικός κατάλογος πιστοποιημένων κοινωνικών 
λειτουργών

1. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (εφε-
ξής καλούμενος ΣΚΛΕ) τηρεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουρ-
γών εκπαιδευμένων σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας 
(εφεξής Ειδικό Κατάλογο) ανά Περιφέρεια.

Στον Ειδικό Κατάλογο εγγράφονται, μετά από υπο-
βολή αίτησής τους στο ΣΚΛΕ, κοινωνικοί λειτουργοί με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέλη του ΣΚΛΕ, εφόσον 
έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης που περιγράφεται στα άρθρα 3-6 και δεν έχουν 
καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος.

2. Στον Ειδικό Κατάλογο τηρούνται τα κάτωθι στοιχεία:
• Προσωπικές πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, 

ΑΦΜ, ΑΜ ΣΚΛΕ, διεύθυνση τόπου κατοικίας κ.λπ.
• Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου κ.λπ.),
• Πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική του 

εμπειρία, όπως ο φορέας εργασίας, έτη προϋπηρεσίας 
με συνάφεια στο χώρο παιδικής προστασίας και άνευ 
συνάφειας, η βεβαίωση ανεργίας (σε περίπτωση που 
είναι άνεργος/η), κ.λπ.

• Αντίγραφο πτυχίου και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλμα-
τος Κοινωνικού Λειτουργού, αντίγραφα μεταπτυχιακών – 
διδακτορικών τίτλων σπουδών, βεβαίωση γνώσης ξένης 
γλώσσας, βεβαίωση γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις παρακο-
λούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προ-
κύπτει ότι ο εγγεγραμμένος κοινωνικός λειτουργός δεν 
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος 
τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκ-
πτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 
1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκων, για 
τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, 
σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, 
αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για όσα προ-
βλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την 
εμπορία οργάνων,

• Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμμα-
τος επιμόρφωσης των άρθρων 3-6.

3. Ο ΣΚΛΕ, τον Μάιο και το Νοέμβριο εκάστου έτους, 
ζητά με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, από όσους 
έχουν ενταχθεί στον Ειδικό Κατάλογο να επικαιροποι-
ήσουν τα στοιχεία τους.

Άρθρο 2
Διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο

1. Ο ΣΚΛΕ τηρεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι ενδι-
αφερόμενοι καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα 
δικαιολογητικά τους για την εγγραφή τους στον Ειδικό 
Κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 1.

2. Στον Ειδικό Κατάλογο εγγράφονται οι ενδιαφερό-
μενοι κοινωνικοί λειτουργοί ανά Περιφέρεια, μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος 
και κατόπιν μοριοδότησης των τυπικών και ουσιαστι-

κών τους προσόντων, ως εξής: α) Έτη επαγγελματικής 
εμπειρίας, με συνάφεια στην παιδική προστασία: 30 μο-
νάδες ανά έτος, β) Έτη επαγγελματικής εμπειρίας, χωρίς 
συνάφεια στην παιδική προστασία: 10 μονάδες ανά έτος,
γ) Συναφείς Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: 150 μονάδες 
ανά τίτλο, γ) Συναφείς Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών: 300 
μονάδες, δ) Γνώση ξένης γλώσσας: 40 μονάδες ανά ξένη 
γλώσσα.

3. Ο ΣΚΛΕ ορίζει τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη 
είτε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από 
εγγεγραμμένα μέλη του ΣΚΛΕ, η οποία εξετάζει και μο-
ριοδοτεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων κοινωνικών 
λειτουργών για την εγγραφή τους στον Ειδικό Κατάλογο. 
Στον Ειδικό Κατάλογο τηρείται αυστηρά σειρά κατάτα-
ξης, σύμφωνα με την ανωτέρω μοριοδότηση.

Άρθρο 3
Προγράμματα επιμόρφωσης

Ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4506/2017, 
στους φορείς εποπτείας των άρθρων 13 και 22 του 
ν.4538/2018 που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΚΚΠΠ) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εκτέλεση 
και διαχείριση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των 
αιτούντων την ένταξή τους στον Ειδικό Κατάλογο, αυ-
τοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς εποπτείας ή/και 
επιστημονικούς φορείς.

Στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι η κα-
τάλληλη προετοιμασία των ως άνω κοινωνικών λειτουρ-
γών, προκειμένου να διεξάγουν την κοινωνική έρευνα 
καταλληλότητας για την αξιολόγηση των υποψήφιων 
αναδόχων ή θετών γονέων, υπό την εποπτεία των φο-
ρέων εποπτείας του άρθρων 13 του ν.4538/2018 και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ.1 του 
ίδιου νόμου.

Τα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης παρέχονται 
δωρεάν στους κοινωνικούς λειτουργούς και η επιτυχής 
παρακολούθησή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο, του άρθρου 26, 
παρ 2. του ν. 4538/2018 που τηρεί ο ΣΚΛΕ.

Άρθρο 4
Διάρκεια, τόπος και μεθοδολογία 
των προγραμμάτων επιμόρφωσης

1. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφω-
σης ανέρχεται σε 30 ώρες, με δυνατότητα διενέργειας 
των προγραμμάτων κατά τις απογευματινές ώρες και 
το Σάββατο, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των 
εργαζόμενων κοινωνικών λειτουργών.

2. Ο τόπος διενέργειας των προγραμμάτων επιμόρφω-
σης ορίζεται κάθε φορά από τον φορέα εποπτείας του 
άρθρου 13 και 22 του ν. 4538/2018, που τα διοργανώνει. 
Ο χώρος διενέργειας των προγραμμάτων επιμόρφωσης 
πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους, με αίθουσες κα-
τάλληλα εξοπλισμένες για διδασκαλία και να πληρούν 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

3. Το πρόγραμμα στηρίζεται τόσο σε εισηγήσεις, όσο 
και σε βιωματικές /ενεργητικές μεθόδους εκπαίδευσης, 
μέσα από εργασίες σε μικρές ομάδες με ανάλυση περι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24686 Τεύχος B’ 2198/07.06.2019

στατικών και περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), 
κατάρτιση εκθέσεων κοινωνικών ερευνών, που παρέ-
χουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επικαιροποι-
ήσουν τις γνώσεις τους, να αναστοχαστούν την εμπειρία 
τους και να τροποποιήσουν στάσεις και αντιλήψεις για 
την αποϊδρυματοποίηση, την αναδοχή και την υιοθεσία.

Άρθρο 5
Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι (06) κοι-
νωνικών λειτουργών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
είκοσι (20) κοινωνικούς λειτουργούς.

Άρθρο 6
Θεματικές ενότητες των προγραμμάτων 
επιμόρφωσης

Το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων των προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης ορίζεται ως ακολούθως:

α. Θεσμικό πλαίσιο Παιδικής Προστασίας, Αναδοχής 
και Υιοθεσίας

• Η παιδική προστασία στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και 
στους διεθνείς οργανισμούς. Η υιοθεσία και η αναδοχή 
στην Ελλάδα, τον Ευρωπαϊκό και τον Διεθνή Χώρο - Θε-
σμικό πλαίσιο.

• Στοιχεία Οικογενειακού Δικαίου (γονική μέριμνα, επι-
μέλεια, υιοθεσία, επιτροπεία, συγγενική αναδοχή, κ.α. 
και διαφορές αυτών).

• Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τις εναλλακτικές 
μορφές παιδικής προστασίας (θεσμός ανάδοχης φροντί-
δας σε σύγκριση με την ιδρυματική προστασία, θεσμός 
υιοθεσίας κ.λπ.).

• Έννοια και περιεχόμενο της ανάδοχης φροντίδας 
(ορισμός, μορφές, διαφοροποίηση από την υιοθεσία, 
κ.α), δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των ανα-
δόχων γονέων.

• Έννοια και περιεχόμενο της υιοθεσίας, υποχρεώσεις 
και δικαιώματα θετών γονέων.

• Καθήκοντα, υποχρεώσεις και νομική ευθύνη των πι-
στοποιημένων κοινωνικών λειτουργών.

β. Διαδικασία διαγνωστικής μελέτης/ κοινωνικής έρευ-
νας: Προτυποποίηση εντύπου έκθεσης αξιολόγησης 
υποψηφίων αναδόχων/θετών γονέων

• Βασικές αρχές διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας (Τε-
χνικές επικοινωνίας, τρόποι προσέγγισης, διαδικασία 
συνέντευξης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της οικογέ-
νειας, διερεύνηση φιλικού ή ευρύτερου περιβάλλοντος, 
λήψη ατομικού, οικογενειακού, κοινωνικού ιστορικού, 
αξιολόγηση εμπειριών παιδικής ηλικίας και οικογενεια-
κών σχέσεων, διερεύνηση του προτύπου της πυρηνικής 
οικογένειας κ.λπ.).

• Διερεύνηση της γονεϊκής ικανότητας (δυνατά και 
αδύνατα σημεία, συναισθηματική προσφορά, ανάλη-
ψη ευθυνών και υποχρεώσεων, δημιουργία αισθήματος 
ασφάλειας και πλαισίων συμπεριφοράς στο παιδί, σωστή 
συναισθηματική αντίδραση σε στιγμές συγκρούσεων, 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε περιόδους μεταβο-
λών, λήψη αποφάσεων σε στιγμές κρίσης).

• Μέσα αξιολόγησης της καταλληλόλητας (συνεντεύ-
ξεις, κατ΄ οίκον επίσκεψη, παρατήρηση, έλεγχος αρχείων, 
ασκήσεις π.χ. επίλυση προβλήματος, έκφραση θετικών / 
αρνητικών συναισθημάτων).

• Μεθοδολογία (Secure Base Model).
• Μεθοδολογία συνέντευξης/ intake/ διερεύνηση και 

αξιολόγηση κινήτρων (τι επιδιώκεται με την αναδοχή / 
υιοθεσία, τι προσδοκάται από το παιδί, ποιες είναι οι φι-
λοδοξίες για την εξέλιξή του).

• Οριοθέτηση του ρόλου του πιστοποιημένου κοινω-
νικού λειτουργού και της διασύνδεσης της υποψήφιας 
ανάδοχης/θετής οικογένειας με το φορέα εποπτείας.

• Συγγραφή έκθεσης / τεκμηρίωση στοιχείων / τήρηση 
ημερολογίου ενεργειών.

• Πλαίσιο συνεργασίας με τους φορείς εποπτείας του 
άρθρου 13 του ν. 4538/2018.

Άρθρο 7
Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο ενδιαφερόμενος κοινωνικός λειτουργός παρακο-
λουθεί το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση 
αδυναμίας παρακολούθησης ολόκληρης θεματικής ενό-
τητας του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται, 
εφόσον το επιθυμεί, στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρ-
φωσης βεβαιώνεται από το ΚΚΠΠ, μετά από έκθεση των 
εκπαιδευτών του προγράμματος σχετικά με την εκπλή-
ρωση των στόχων και των αποτελεσμάτων.

Μετά το πέρας του προγράμματος εκδίδεται Βεβαίωση 
από το ΚΚΠΠ υλοποίησης του προγράμματος, η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στον Ειδικό Κα-
τάλογο που τηρεί ο ΣΚΛΕ.

Άρθρο 8
Προσόντα Εκπαιδευτών

Η επιμόρφωση γίνεται από εξειδικευμένους επιστή-
μονες, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, που ορίζει ο 
φορέας εποπτείας, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους, κοινω-
νικούς λειτουργούς, ειδικούς του τομέα της κοινωνικής 
φροντίδας, ή άλλους επιστήμονες με αποδεδειγμένη 
τριετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της αναδο-
χής/παιδικής προστασίας/υιοθεσίας/ εξωιδρυματικής 
φροντίδας ή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
στα πεδία της αναδοχής, της υιοθεσίας και της συμβου-
λευτικής, με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

Η αμοιβή των εκπαιδευτών επιβαρύνει τα ΚΚΠΠ τα 
οποία επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από τον τακτι-
κό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 9
Διαδικασία ορισμού Πιστοποιημένου Κοινωνικού 
Λειτουργού

1. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης αναθέτει τη διεξαγωγή κοινω-
νικής έρευνας σε πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό 
εγγεγραμμένο στον Ειδικό Κατάλογο που τηρεί ο ΣΚΛΕ, 
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εφόσον αποβεί αποδεδειγμένα άκαρπη η διαδικασία της 
παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4538/2018.

2. Η απόφαση ορισμού του πιστοποιημένου κοινωνι-
κού λειτουργού εκδίδεται, μετά από πρόταση του ΣΚΛΕ, 
ο οποίος επιλέγει από τον Ειδικό Κατάλογο, που τηρεί, 
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής των πιστοποιημένων 
κοινωνικών λειτουργών σε αυτόν, ανάλογα με την περι-
φέρεια όπου κατοικούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι/θετοί 
γονείς.

3. Σε περίπτωση που σε μια περιφέρεια δεν υπάρχουν 
πιστοποιημένοι κοινωνικοί λειτουργοί εγγεγραμμένοι 
στον Ειδικό Κατάλογο του ΣΚΛΕ, δύναται να ορίζεται 
πιστοποιημένος κοινωνικός λειτουργός από όμορη Πε-
ριφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα. Στην περίπτωση αυτή 
δεν καταβάλλονται έξοδα κίνησης στον πιστοποιημένο 
κοινωνικό λειτουργό.

4. Εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΣΚΛΕ, μετά τη λήψη της απόφασης ορισμού 
μεριμνά για την επικοινωνία (έγγραφη ή ηλεκτρονική) 
με τον επιλεγέντα κοινωνικό λειτουργό, με παράλληλη 
κοινοποίηση στην Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένει-
ας, Τμήμα Αναδοχής και Υιοθεσίας.

5. Προκειμένου να ανατεθεί η διενέργεια κοινωνικής 
έρευνας στον ίδιο πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό, 
πρέπει να έχουν εξαντληθεί οι εγγραφές του Ειδικού Κα-
ταλόγου πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών στη 
συγκεκριμένη Περιφέρεια. Σε περίπτωση κωλύματος του 
επιλεγέντος πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού, 
το οποίο δηλώνει εγγράφως, εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ορισμού 
του, με υπεύθυνη δήλωση του στον ΣΚΛΕ, επιλέγεται με 
την ίδια διαδικασία, ο αμέσως επόμενος από τη σειρά 
κατάταξης στον Ειδικό Κατάλογο.

Άρθρο 10
Ολοκλήρωση κοινωνικής έρευνας και Αμοιβή
πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών

Ο πιστοποιημένος κοινωνικός λειτουργός οφείλει να 
ολοκληρώσει τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας και 
να καταθέσει σε έντυπη μορφή, με πρωτότυπη υπογρα-
φή και σε ψηφιακό αρχείο, την έκθεση καταλληλότητας, 
μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η κείμενη νο-
μοθεσία, στον Φορέα Εποπτείας εντός των προθεσμιών 
που θέτει ο νόμος.

Ο Φορέας Εποπτείας εκδίδει Βεβαίωση για την πληρό-
τητα, βάσει των εθνικών και διεθνών προτύπων, και την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της ανατεθείσας κοινωνικής 
έρευνας των υποψηφίων αναδόχων/θετών γονέων, την 
οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά και στη Γενική Διεύθυνση 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Προστασίας Παι-
διού και Οικογένειας, Τμήμα Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Η αμοιβή των πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών 
ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ (Μεικτή αμοιβή) ανά 
περίπτωση αξιολόγησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 2.500 ευρώ (μεικτές αμοιβές) ετησίως ανά πιστοποιη-
μένο κοινωνικό λειτουργό. Η δαπάνη καλύπτεται από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 11
Καταβολή αμοιβής πιστοποιημένων κοινωνικών 
λειτουργών

Η αμοιβή των πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών 
καταβάλλεται από:

Α) Το αρμόδιο Κ.Κ.Π.Π. με έκδοση χρηματικού εντάλ-
ματος στο όνομα του πιστοποιημένου κοινωνικού λει-
τουργού, για αμοιβή κοινωνικής έρευνας που διενεργεί-
ται για Υποψήφιους αναδόχους/ θετούς γονείς που έχουν 
υποβάλει αίτηση αναδοχής /υιοθεσίας στο Κ.Κ.Π.Π. και 
η κοινωνική τους έρευνα έχει παραπεμφθεί, μέσω της 
διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4538/2018, 
σε πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό του ΣΚΛΕ. Το ως 
άνω Κ.Κ.Π.Π. επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ασφάλισης,

Β) Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, για αμοιβή κοινωνικής έρευνας που διενερ-
γείται για υποψήφιους αναδόχους/ θετούς γονείς που 
έχουν υποβάλει αίτηση αναδοχής/υιοθεσίας σε κοινωνι-
κή υπηρεσία λοιπών φορέων εποπτείας και έχουν παρα-
πεμφθεί, μέσω της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 26 
του ν.4538/2018, σε πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό 
του ΣΚΛΕ. Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης εκδίδει χρη-
ματικό ένταλμα στο όνομα του πιστοποιημένου κοινω-
νικού λειτουργού, κατόπιν αιτήματος και διαβίβασης σε 
αυτήν των σχετικών δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση 
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας.

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά καταβολής αμοιβής
πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών

Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του 
πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού απαιτούνται τα 
εξής δικαιολογητικά:

• Απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
• Απόφαση έγκρισης δαπάνης υπογεγραμμένη από 

τον αρμόδιο διατάκτη.
• Κατάσταση δαπάνης εις διπλούν υπογεγραμμένη από 

τον αρμόδιο διατάκτη.
• Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παρ. 1 του άρθρου 26 
του ν. 4538/2018 με την οποία ανατέθηκε η διεξαγωγή 
της έρευνας στον εν λόγω πιστοποιημένο κοινωνικό 
λειτουργό.

• Βεβαίωση του άρθρου 10 του φορέα εποπτείας για 
την πληρότητα και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση (ανα-
φέροντας και τις τυχόν παρατάσεις της) της ανατεθείσας 
έρευνας.

• Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και 
Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι οι περι-
πτώσεις αξιολόγησης που έχουν ανατεθεί στον εν λόγω 
πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό δεν υπερβαίνουν 
το έτος αναφοράς το ποσό των 2.500 ευρώ.
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• Βεβαίωση του ΣΚΛΕ ότι ο εν λόγω κοινωνικός λει-
τουργός είναι πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος στο 
σχετικό μητρώο.

• Τιμολόγιο/ απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο 
αντίστοιχο παραστατικό του πιστοποιημένου κοινωνι-
κού λειτουργού.

• Αντίγραφο του λογαριασμού του δικαιούχου όπου 
αναγράφεται το ΙΒΑΝ.

Κατά την καταβολή της ανωτέρω αμοιβής γίνονται 
όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 13
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαΐου 2019

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής  
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. οικ. 6015 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, 

υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου (ΣΟΧ1/2018), του Υπουργείου Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής, για το β΄ εξάμηνο του έτους 2019.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν,

γ. την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄176),

δ. του ν.4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης …. και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν,

ε. της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.4587/2018 (Α’ 218) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»,

στ. του Κεφαλαίου Δ του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191) 
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ»,

ζ. του π.δ/τος 164/2004 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις για τους 
εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δη-
μόσιο τομέα», όπως ισχύουν,

η. του π.δ/τος 122/2017 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως ισχύουν,

θ. του π.δ/τος 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,

ι. του π.δ/τος 23/2019 (Α΄ 28) «Διορισμός Υπουργού, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

2) Την 2/1757/0026/10.1.2017 (Β΄ 17, ΑΔΑ:6Θ4ΞΗ-
ΝΝ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

3) Τις αποφάσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, με αριθ.πρωτ.:

α. 1523/21.03.2018 (ΑΔΑ: 6Θ76465ΧΘΕ-Ν23), για την 
αριθ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6Θ76465ΧΘΕ-Ν23), 
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τη σύ-
ναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,

β. αριθ. 4691/06.07.2018 (ΑΔΑ: 9ΥΙ8465ΧΘΕ-Ε6Ζ), 
αριθ. 5620/02.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΧΞΨ465ΧΘΕ-Ξ7Ξ) και 
αριθ. 6819/21.09.2018 (ΑΔΑ: 623Θ465ΧΘΕ-8ΑΩ) που 
αφορούν στην πρόσληψη υπαλλήλων, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της αριθ. 
ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωσης, όπως τροποποιήθηκαν με την 
αριθ. 9763/13.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤΨ465ΧΘΕ-ΣΧΖ) και όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 811/04.02.2019 (ΑΔΑ: 
Ψ9ΞΧ465ΧΘΕ-ΤΦΠ),

γ. αριθ. 5618/02.08.2018 και αριθ. 6744/19.09.2018 που 
αφορούν αντίστοιχα στις διαπιστωτικές πράξεις κατάτα-
ξης υπαλλήλων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
της αριθ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης, στα μισθολογικά 
κλιμάκια του ν.4354/2015,

δ. 1275/14.02.2019 (Γ’ 307, ΑΔΑ: Ω5Ε5465ΧΘΕ-ΨΛΧ ) 
«Παράταση σύμβασης εργασίας υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της αριθ. 
ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής»,

ε. 1265/05.03.2019 (Β’ 1018, ΑΔΑ:Ω9ΖΒ465ΧΘΕ-6ΙΚ) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, Άγγελο Τόλκα».

4) Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απασχόλησης, 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, 
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2019, εβδομήντα έξι (76) 
υπηρετούντων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, της αριθ. ΣΟΧ1/2018 Ανακοί-
νωσης του Υπουργείου, για την αντιμετώπιση έκτακτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του, λόγω του 
πολυσχιδούς έργου του, υπό συνθήκες υποστελέχωσης, 
και λόγω της εξοικείωσης που έχουν αναπτύξει οι υπη-
ρετούντες υπάλληλοι με το αντικείμενο εργασίας των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου.

5) Την 200 1049 000045 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογι-
σμού», με αριθ. πρωτ. 2/40135/14.05.2019, με την οποία 
προκαλείται συνολική δαπάνη εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000,00€) σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου, για το έτος 2019 και αναλυτικότερα:
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α) Δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), 
η οποία βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον Ειδι-
κό Φορέα 1049-201 0000000, Γενική (Διοικητική) Γραμ-
ματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με 
Α.Λ.Ε. 2120201001,

β) Δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), 
η οποία βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον Ειδικό 
Φορέα 1049-202 0000000, Γενική (Τομεακή) Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής με Α.Λ.Ε. 2120201001, αποφασί-
ζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για το β΄ εξάμηνο του 
έτους 2019, ανά υπάλληλο, για εβδομήντα έξι (76) υπη-
ρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, της αριθ. ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωσης 
του Υπουργείου.

Στην εν λόγω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την 22η 
ώρα, μπορούν να μετέχουν και οι υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της αριθ.
ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί/
μετακινηθεί στην Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών.

Η κατανομή των ωρών και ο ορισμός των ατόμων που 
θα συμμετέχουν στη συγκρότηση συνεργείου υπερω-
ριακής απασχόλησης από κάθε Διεύθυνση ανά μήνα, 
θα πραγματοποιείται με ευθύνη των προϊσταμένων των 
Διευθύνσεων και τα σχετικά στοιχεία θα αποστέλλονται 
εν συνεχεία στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Υποστήριξης για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώ-
νεται από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και το 
Διοικητικό Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, εγγράφως 
προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικη-
τικής Υποστήριξης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ   
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*02021980706190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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