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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης του
Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών ΕΕΕΕΚ Δήμου Τρίπολης» ως φορέα παροχής
υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2

Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων.

3

Προγράμματα επιμόρφωσης υποψήφιων θετών
γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέων.

4

Ένταξη μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου σε κενή
οργανική θέση κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.
4415/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ14 οικ.48252/1131
(1)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης του
Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών ΕΕΕΕΚ Δήμου Τρίπολης» ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
β) Του άρθρου 9, του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’) νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων

Αρ. Φύλλου 4489

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής 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.
γ) Της παρ.3 του άρθρου 283 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν.2646/1998
(ΦΕΚ 236Α’) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) Των παρ.1 και 2 εδ.δ’ του άρθρου 7 του ν.3106/2003
(ΦΕΚ 30Α’) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ.1 εδ. α’ του άρθρου 3 του ν.3895/2010 (ΦΕΚ
206Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
η) Του αρ.7 του ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22Α’/23.02.2017)
ζ) Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α’) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
3. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων......Υφυπουργών».
4. Την με αριθ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β’/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
5. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β’)
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

54708

6. Την αριθμ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ
1163/τ.Β’/ 10-4-2012) κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την με αριθ. πρωτ. 75842/17739/06.08.2018 εισήγηση σκοπιμότητας του Περιφερειάρχη.
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5304/02.07.2018 έγγραφο του
Ε.Κ.Κ.Α. που αφορά στην Κοινοποίηση της απόφασης
του Δ. Σ για την αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με την
Ειδική πιστοποίηση, ενός (1) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη Μη Πιστοποίηση του ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων Μαθητών ΕΕΕΕΚ Δήμου Τρίπολης» με
διακριτικό τίτλο Σ.Γ.Κ.Μ. ΕΕΕΕΚ.Δ.Τ. και έδρα στα Κάψια
Αρκαδίας ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
διότι:
Ο φορέας δεν έχει ανεξάρτητες και αυτοτελείς δράσεις
κοινωνικής φροντίδας και η δραστηριότητά του περιορίζεται στην υποστήριξη των δράσεων του Εργαστηρίου
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΕΕΕΚ).
Ο ως άνω φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση
εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσης και εκ νέου αίτηση
πιστοποίησης μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την
έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης επί της
ενστάσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ11 οικ. 49075/2067
(2)
Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων
γονέων.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 14 του ν.4538/2018 «Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
ii. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
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iii. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
iv. του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων
θεσμών κοινωνικής προστασίας» (Α΄ 158), όπως ισχύει,
v. του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
vi. του άρθρου 7 του π.δ/τος 86/2009 «Οργάνωση και
λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων» (Α΄ 114),
2. Την υπ’ αριθμ. Υ28/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Υ70/11-11-2015 (Β΄ 2441),
Υ43/28-04-2017 (Β΄ 1510) και Υ24/04-05-2018 (Β΄ 1546)
αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 31971/Δ1.11188/22-06-2018
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Θεανώ Φωτίου,
με θέμα «ορισμός Προέδρου και μελών του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας» (ΑΔΑ: ΩΟΕ3465Θ1Ω2ΨΝ).
4. Την 04-09-2018 εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου
Αναδοχής –Υιοθεσίας για τα προγράμματα εκπαίδευσης
των υποψήφιων αναδόχων γονέων.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στόχος των προγραμμάτων
1. Στόχος των προγραμμάτων είναι να προετοιμάσουν
κατάλληλα τους υποψήφιους αναδόχους γονείς για την
φροντίδα βρεφών, παιδιών και εφήβων ηλικίας από 0-18
ετών, και τους ανάδοχους γονείς, προκειμένου αυτοί να
αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν
μετά την τοποθέτηση παιδιού σε αυτούς.
2. Τα εν λόγω προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους
συμμετέχοντες και η επιτυχής παρακολούθησή τους
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή των
συμμετεχόντων σε αυτά στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων
Αναδόχων Γονέων του άρθρου 6 του ν.4538/2018 (Α’ 85).
Άρθρο 2
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι
ανάδοχοι γονείς αναμένεται να έχουν κατανοήσει:
α) Τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς
Συμβάσεις δικαιώματα κάθε παιδιού ανεξάρτητα από
φυλή, φύλο, σωματική ή διανοητική κατάσταση.
β) Τα κίνητρα και το βαθμό ετοιμότητάς τους για ανάληψη φροντίδας παιδιού μέσω του θεσμού της αναδοχής.
γ) Τις ποικίλες αντιξοότητες που μπορούν να πλήξουν
προσωρινά ή μακρόχρονια την επάρκεια στο γονεϊκό
ρόλο μιας φυσικής οικογένειας, καθώς και τις επιπτώσεις
τους στα ανήλικα μέλη της.

Τεύχος Β’ 4489/11.10.2018
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δ) Τρόπους ενθάρρυνσης της έκφρασης συναισθημάτων και θετικής αντιμετώπισης τόσο αυτών όσο και
συμπεριφορών ανασφάλειας ή και φόβου που προκαλεί
η διακοπή σημαντικών δεσμών αλλά και η αλλαγή περιβάλλοντος.
ε) Τρόπους δημιουργίας και διατήρησης θετικού και
ασφαλούς οικογενειακού κλίματος.
στ) Το θεσμό της αναδοχής και τη σημασία και τις διαδικασίες της συνεργασίας αναδόχων γονέων με τους
φυσικούς γονείς και τις υπηρεσίες.
Άρθρο 3
Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης/ συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανέρχεται σε 30 ώρες,
που υλοποιούνται σε 5-8 συναντήσεις, εντός 2 μηνών,
με δυνατότητα διενέργειας των προγραμμάτων κατά τις
απογευματινές ώρες και Σάββατο, προς διευκόλυνση και
εξυπηρέτηση των εργαζόμενων υποψηφίων αναδόχων
γονέων και αναδόχων γονέων.
Άρθρο 4
Τόπος διενέργειας του προγράμματος
επιμόρφωσης/συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Ο τόπος διενέργειας του προγράμματος επιμόρφωσης
ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ορίζεται από τον, διενεργούντα το πρόγραμμα, φορέα εποπτείας δέκα ημέρες
πριν τη διενέργειά του και γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες υποψήφιους ανάδοχους γονείς και αναδόχους γονείς με οποιοδήποτε τρόπο (εγγράφως π.χ. ή
προφορικά). Ο χώρος διενέργειας των προγραμμάτων
θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους, με αίθουσες
κατάλληλα εξοπλισμένες για διδασκαλία και να πληρούν
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Άρθρο 5
Πληθυσμός Στόχος
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όλα τα
σχήματα υποψήφιων αναδόχων γονέων που έχουν κριθεί
κατάλληλοι από τον Φορέα Εποπτείας και έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων
του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.4538/2018 (Α’ 85). Τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης απευθύνονται σε
όλους τους αναδόχους γονείς, που χρειάζονται συμβουλευτική και υποστήριξη μετά την αναδοχή ενός παιδιού.
Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4)
άτομα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα.
Άρθρο 6
Δομή και Περιεχόμενο των προγραμμάτων
επιμόρφωσης / συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψήφιων ανάδοχων γονέων, χρονικής διάρκειας 30 ωρών, καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς
αναδόχους γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις
της ανατροφής παιδιών στη σύγχρονη εποχή.
Το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:
Θεματική Ενότητα Α: Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας
των ανηλίκων στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών.
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Θεματική Ενότητα Β: Προσδοκίες αναδόχων γονέων.
Οι βασικές ανάγκες των παιδιών για την ανάπτυξή τους.
Σωματική και ψυχική ανάπτυξη βρέφους, νηπίου, παιδιού και εφήβου.
Θεματική Ενότητα Γ: Οι αντιξοότητες στη ζωή της
οικογένειας και οι επιπτώσεις τους. Ζητήματα παραμέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού. Αποτυπώσεις
επώδυνων εμπειριών και μετά-τραυματικού άγχους στη
συμπεριφορά των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες.
Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και
ανάκαμψης.
Θεματική Ενότητα Δ: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες
ανάγκες, ιδίως υγείας, αναπηρίας, εμπειρίας κακοποίησης, παραβατικότητας κ.λ.π. Διαπολιτισμικά ζητήματα.
Θεματική Ενότητα Ε: Σημασία της επικοινωνίας και της
συνεργασίας παιδιού και ανάδοχων γονέων με την οικογένεια προέλευσης του. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της
ανάδοχης οικογένειας.
Θεματική Ενότητα ΣΤ: Κατανόηση του γονεϊκού ρόλου
και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στο οικογενειακό περιβάλλον και η ενδυνάμωση των σχέσεων
με τα μέλη της οικογένειας. Η προοπτική της σχέσης του
παιδιού με την ανάδοχη οικογένεια. Η υποστήριξη της
ανάδοχης οικογένειας από τον Φορέα Εποπτείας και από
το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών.
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες δύνανται να εξειδικεύονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ανηλίκων που πρόκειται να τεθούν σε αναδοχή (π.χ.
βρέφη, προσφυγόπουλα, νήπια με πολυαναπηρία κ.ά.).
Το περιεχόμενο και η δομή των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθορίζονται ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες της ομάδας στόχου.
Άρθρο 7
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση θα στηρίζεται εκτός από διαλέξεις,
σε εργασία σε μικρές ομάδες, ανάλυση περιστατικών,
παιχνίδια ρόλων, προβολή ταινιών με συναφές περιεχόμενο και αξιοποίηση μορφών τέχνης, μαρτυριών και
εμπειριών. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι υποψήφιοι
ανάδοχοι γονείς μέσα από βιωματικές δράσεις, εφόδια
για τον απαιτητικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.
Άρθρο 8
Παρακολούθηση - Αξιολόγηση
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς παρακολουθούν το
σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας
παρακολούθησης ολόκληρης θεματικής ενότητάς του
προγράμματος, ο υποψήφιος εντάσσεται στο αμέσως
επόμενο πρόγραμμα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης βεβαιώνεται από τον Φορέα
Εποπτείας, μετά από έκθεση των εκπαιδευτών του προγράμματος σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων και
των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. Η ανωτέρω έκθεση συντάσσεται βάσει
των οδηγιών και του ειδικού εντύπου που καταρτίζεται
από τον ΕΣΑΝΥ και αποστέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Φορείς Εποπτείας.
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Με την ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται αξιολόγηση και αποτίμηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από την συμμετοχή τους σύμφωνα με έντυπο
αξιολόγησης, που αποστέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Φορείς Εποπτείας.
Άρθρο 9
Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί
προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψήφιων ανάδοχων
γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων. Μετά το πέρας του προγράμματος, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από το φορέα υλοποίησής του.
Άρθρο 10
Οι φορείς εποπτείας που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια των προγραμμάτων, βάσει της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν.4538/2018 (Α’ 85), οφείλουν να ενημερώνουν
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
να αποστέλλουν ανά εξάμηνο, ηλεκτρονικά σε αυτές,
στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία, αναφορικά με τα
πραγματοποιηθέντα προγράμματα επιμόρφωσης και
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ11 οικ. 49074/2066
(3)
Προγράμματα επιμόρφωσης υποψήφιων θετών
γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέων.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Tων άρθρου 24 του ν.4538/2018 «Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις» (Α’85),
ii. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
iii. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
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iv. του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
v. του π.δ/τος 226/1999 «Υπηρεσίες και οργανώσεις
αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών
ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών» (Α΄190).
2. Tην υπ’ αριθμ. Υ28/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Υ70/11-11-2015 (Β΄ 2441),
Υ43/28-04-2017 (Β΄ 1510) και Υ24/04-05-2018 (Β΄ 1546)
αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
3. Την υπ’ αρ. πρωτ.:31971/Δ1.11188/22-06-2018 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Θεανώ Φωτίου, με
θέμα «ορισμός Προέδρου και μελών του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας» (ΑΔΑ: ΩΟΕ3465Θ1Ω2ΨΝ).
4. Την από 04-09-2018 εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής –Υιοθεσίας για τα προγράμματα εκπαίδευσης των υποψήφιων θετών γονέων.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στόχος των προγραμμάτων
1. Στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι να
προετοιμάσουν κατάλληλα τους υποψήφιους θετούς
γονείς για την ανατροφή βρεφών, παιδιών και εφήβων
ηλικίας από 0-18 ετών, και για την αντιμετώπιση κάθε
ζητήματος που σχετίζεται με την υιοθεσία και τους θετούς γονείς, προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τυχόν
προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την υιοθεσία.
2. Τα εν λόγω προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους
συμμετέχοντες και η επιτυχής παρακολούθησή τους
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή των
συμμετεχόντων σε αυτά στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων
Θετών Γονέων του άρθρου 20 του ν.4538/2018 (Α’ 85).
Άρθρο 2
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι
θετοί γονείς αναμένεται να έχουν κατανοήσει:
α) τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς
Συμβάσεις δικαιώματα κάθε παιδιού ανεξάρτητα από
φυλή, φύλο, σωματική ή διανοητική κατάσταση,
β) τα κίνητρα και την ετοιμότητά τους τα ιδιαίτερα
ζητήματα που συνεπάγεται η υιοθεσία,
γ) το δικαίωμα της ενημέρωσης του παιδιού για την
υιοθεσία του και τα ζητήματα ταυτότητας και μελλοντικής αναζήτησης των ριζών του,
δ) τους τρόπους ενθάρρυνσης της έκφρασης συναισθημάτων και θετικής αντιμετώπισης τόσο αυτών όσο
και συμπεριφορών ανασφάλειας ή και φόβου που προκαλεί η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον,
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ε) τους τρόπους δημιουργίας και διατήρησης θετικού
και ασφαλούς οικογενειακού κλίματος, και να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορούν να καλύψουν τα
πρόσθετα ερωτήματα του παιδιού για την προέλευσή
του και τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του.
Άρθρο 3
Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης/ συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανέρχεται σε 30 ώρες,
που υλοποιούνται σε 5-8 συναντήσεις, εντός 2 μηνών,
με δυνατότητα διενέργειας των προγραμμάτων κατά
τις απογευματινές ώρες και Σάββατο, προς διευκόλυνση
και εξυπηρέτηση των εργαζόμενων υποψηφίων θετών
γονέων και θετών γονέων.
Άρθρο 4
Τόπος διενέργειας του προγράμματος
επιμόρφωσης/συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Ο τόπος διενέργειας του προγράμματος επιμόρφωσης
ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ορίζεται από τον, διενεργούντα το πρόγραμμα, φορέα εποπτείας δέκα ημέρες
πριν τη διενέργειά του και γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες υποψήφιους θετούς γονείς και θετούς γονείς με
οποιοδήποτε τρόπο (εγγράφως ή προφορικά).
Ο χώρος διενέργειας των προγραμμάτων θα πρέπει
να είναι προσβάσιμος σε όλους, με αίθουσες κατάλληλα
εξοπλισμένες για διδασκαλία και να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Άρθρο 5
Πληθυσμός Στόχος
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όλα τα
σχήματα υποψήφιων θετών γονέων που έχουν κριθεί
κατάλληλοι από τον Φορέα Εποπτείας και έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων του
άρθρου 20, παρ. 2 του ν.4538/2018. Τα προγράμματα
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλους
τους θετούς γονείς, που χρειάζονται συμβουλευτική και
υποστήριξη μετά την υιοθεσία ενός παιδιού.
Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4)
άτομα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα.
Άρθρο 6
Δομή και Περιεχόμενο των προγραμμάτων
επιμόρφωσης / συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψήφιων θετών
γονέων, χρονικής διάρκειας 30 ωρών, καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν τους υποψήφιους
θετούς γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της
ανατροφής παιδιών στη σύγχρονη εποχή αλλά και στο
χειρισμό των ιδιαίτερων θεμάτων που προκύπτουν από
την ειδική κατάσταση της υιοθεσίας. Στο σύνολο των
ωρών περιλαμβάνεται η δίωρη αρχική ομαδική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:
Θεματική Ενότητα Α: Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στην
Ελλάδα και στην ΕΕ. Διαδικαστικά και νομικά θέματα.
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Θεματική Ενότητα Β: Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες. Στάσεις, αντιλήψεις σε σχέση με το θεσμό της
υιοθεσίας και την ανατροφή των παιδιών.
Θεματική Ενότητα Γ: Ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών
προς υιοθεσία. Οι αντιξοότητες στη ζωή της φυσικής
οικογένειας και επιπτώσεις τους για γονείς και παιδιά.
Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και
ανάκαμψης.
Θεματική Ενότητα Δ: Στάδια σωματικής και ψυχικής
ανάπτυξης των παιδιών. Προσαρμογή στη σχέση και
ανάπτυξη ψυχικού δεσμού με το παιδί. Αποδοχή της
διαφορετικότητας.
Θεματική Ενότητα Ε: Το δικαίωμα του παιδιού στην
ενημέρωση για την προέλευσή του και την υιοθεσία.
Ζητήματα ταυτότητας στην υιοθεσία. Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μετά την υιοθεσία.
Θεματική Ενότητα ΣΤ: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες
ανάγκες στην υγεία, αναπηρία, με εμπειρία κακοποίησης
κ.λπ. Διαπολιτισμικά ζητήματα.
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες εξειδικεύονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανηλίκων που
πρόκειται να τεθούν σε αναδοχή (π.χ. βρέφη, προσφυγόπουλα, νήπια με πολυαναπηρία κ.ά.).
Το περιεχόμενο και η δομή των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθορίζονται ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες της ομάδας στόχου.
Άρθρο 7
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση θα στηρίζεται εκτός από διαλέξεις, σε
εργασία σε μικρές ομάδες, ανάλυση περιστατικών, παιχνίδια ρόλων, προβολή ταινιών με συναφές περιεχόμενο
και αξιοποίηση μορφών τέχνης, μαρτυριών και εμπειριών. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι υποψήφιοι θετοί
γονείς μέσα από βιωματικές δράσεις, εφόδια για τον
απαιτητικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.
Άρθρο 8
Παρακολούθηση - Αξιολόγηση
Οι υποψήφιοι θετοί γονείς παρακολουθούν το σύνολο
του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης ολόκληρης θεματικής ενότητάς του προγράμματος, ο υποψήφιος εντάσσεται στο αμέσως επόμενο
πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος θετός γονέας έχει ήδη παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης
ως υποψήφιος ανάδοχος γονέας, ο Φορέας Εποπτείας
καθορίζει τις θεματικές ενότητες που υποχρεούται να
παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης βεβαιώνεται από τον Φορέα Εποπτείας, μετά από
έκθεση των εκπαιδευτών του προγράμματος σχετικά με
την εκπλήρωση των στόχων και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. Η ανωτέρω έκθεση συντάσσεται βάσει των οδηγιών και του
ειδικού εντύπου που καταρτίζεται από τον ΕΣΑΝΥ και
αποστέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στους Φορείς Εποπτείας.
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Με την ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται αξιολόγηση και αποτίμηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
σύμφωνα με έντυπο αξιολόγησης, που αποστέλλεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στους Φορείς Εποπτείας.
Άρθρο 9
Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί
προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψήφιων θετών
γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων.
Μετά το πέρας του προγράμματος, εκδίδεται βεβαίωση
παρακολούθησης από το φορέα υλοποίησής του.
Άρθρο 10
Οι φορείς εποπτείας που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια των προγραμμάτων, βάσει της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν.4538/2018 (Α’ 85), οφείλουν να ενημερώνουν
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
να αποστέλλουν ανά εξάμηνο, ηλεκτρονικά σε αυτές,
στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία, αναφορικά με τα
πραγματοποιηθέντα προγράμματα επιμόρφωσης και
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 3912
(4)
Ένταξη μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου σε κενή
οργανική θέση κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 66
του ν. 4415/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014
(Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006
(Α’/57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α’/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α’/
27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016
(Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α’ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις της παρ.4.α του άρθρου 18 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του ν.4559/2018 (ΦΕΚ
142/τ.Α’/3-8-2018).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/
01-05-2002) «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 642/τ.ΥΟΔΔ/4-12-2017) με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Χασάπη Δημητρίου του Δημητρίου ως Πρύτανη του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας με θητεία τεσσάρων ετών, από
01-12-2017 έως 30-11-2021.
11. Του π.δ. 102/2013 (ΦΕΚ Α’136/05-06-2013) «Μετονομασία του Τ.E.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση -Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».
12. Την με αριθ. πρωτ. 928/23-9-2016 αίτηση του Καραγιάννη Χρήστου του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, για ένταξη σε θέση
ΕΤΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
13. Την αριθ. 5η/18-04-2018 (θ.2ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, περί ορισμού τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
για την ένταξη μελών ΔΠ στην κατηγορία ΕΤΕΠ του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας.
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14. Την με αριθ. πρωτ. 314/7-05-2018 έκθεση αξιολόγησης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
15. Την αριθ. 9η/30-05-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
«Ένταξη Διοικητικού Προσωπικού σε θέσεις ΕΤΕΠ».
16. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του.
17. Το γεγονός ότι υφίσταται κενή οργανική θέση στην
κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
18. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
Εντάσσουμε τον Καραγιάννη Χρήστο του Γεωργίου,
ο οποίος υπηρετεί σε θέση μονίμου Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ), κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄ και ΜΚ 9 σε κενή οργανική θέση
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μονίμου προσωπικού, κατηγορίας ΕΤΕΠ του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, διότι
έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α΄
του άρθρου 66 του ν. 4415/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 18 Σεπτεμβριου 2018
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02044891110180008*

