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πικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.843/ΑΔ.13844 Σ.2477 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης στρατιωτικού προ-

σωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαί-

νει για στρατιωτική αποστολή («IAMD Concept») 

στη Σαουδική Αραβία .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 17 και την παρ. 7 του άρθρου 18 της 

υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

β. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

ε. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
492/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομι-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 
τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται οικονομική 

επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό για τα οικο-
νομικά έτη 2021 και 2022 και αναλύεται ως εξής: Για το 
οικονομικό έτος 2021 οικονομική επιβάρυνση ύψους 
590.480€ (επί του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 
(ΑΛΕ) «Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού» - 
Ε.Φ. 1011.204.00.000.00), η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α. του εν λόγω έτους. Για το οικονομικό 
έτος 2022 οικονομική επιβάρυνση ύψους 3.533.200€, η 
οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν 
στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΘ.Α. για το έτος 
αυτό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός αποζημίωσης στρατιωτικού 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που 
μεταβαίνει για στρατιωτική αποστολή («IAMD 
Concept») στη Σαουδική Αραβία

Καθορίζουμε ότι το στρατιωτικό προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει στη Σαουδική Αρα-
βία για συμμετοχή στη στρατιωτική αποστολή «IAMD 
Concept» ετήσιας διάρκειας, προς ανάπτυξη και επιχει-
ρησιακή, λειτουργική και διοικητική υποστήριξη ελλη-
νικών οπλικών συστημάτων σε ξένο έδαφος, λαμβάνει 
την ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού της παρ. 1 του 
άρθρου 17 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 για ολόκληρο το διάστημα της συμμετοχής 
του εις ολόκληρον, ανεξάρτητα των περιορισμών του 
άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 και των παρεχόμενων διευ-
κολύνσεων από τη χώρα υποδοχής.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. 99654 (2)
Προσόντα και πιστοποίηση Εργασιακών Συμβού-

λων Ο.Α.Ε.Δ. για την παροχή ομαδικών συμβου-

λευτικών υπηρεσιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4837/2021 «Πρό-

ληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και 
παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα "Κυψέλη" για την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής 
και της υιοθεσίας, "Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα 
με Αναπηρία" και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4115/2013 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ-
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 24).

3. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α’ 88).

4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Το β.δ. 405/1971 «Περί Οργανώσεως Συγκροτήσεως 
και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχο-
λήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 123) σε συνδυασμό με 
το π.δ. 70/2019 (Α’ 110), ιδίως δε τα άρθρα 44 και 45 αυτού.

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

7. 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).

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

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το υπ΄αρ. 1706/01-12-2021 έγγραφο του ΟΑΕΔ.
11. Την υπ’  αρ. 99608/06-12-2021 εισήγηση του 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.

13. Την ανάγκη αποτελεσματικής παροχής συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών από τους Εργασιακούς Συμβούλους, 
ώστε να επιτευχθεί η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των 
ανέργων και κατ’ επέκταση η επιτυχής ένταξη ή επανέ-
νταξή τους στην αγορά εργασίας, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ειδικότερων προσόντων που 
απαιτείται να διαθέτουν οι εργασιακοί σύμβουλοι του 

Ο.Α.Ε.Δ. για να παρέχουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
του άρθρου 64 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και τη διαδικα-
σία πιστοποίησή τους.

Άρθρο 1
Απαιτούμενα Προσόντα

1. Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, στηρίζονται 
σε σύγχρονες αρχές της επαγγελματικής συμβουλευτι-
κής και αφορούν ενδεικτικά:

α) στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατο-
λισμού (ΕΠ) 

β) στη συμβουλευτική τεχνικών αναζήτησης εργασίας 
(ΤΑΕ) και γ) στη συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματι-
κών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ).

Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να 
εμπλουτίζονται και να εξειδικεύονται σύμφωνα με τις 
νέες διαπιστωμένες ανάγκες των αναζητούντων εργασία, 
καθώς επίσης και με τις αλλαγές που συντελούνται στην 
αγορά εργασίας.

2. Για την παροχή των ομαδικών συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών της παρ. 1 της παρούσας, οι υποψήφιοι προς πι-
στοποίηση εργασιακοί σύμβουλοι διαθέτουν σωρευτικά 
τα κάτωθι προσόντα:

α) Είναι κάτοχοι οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο τίτλος 
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από 
ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως 
ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά εκπαι-
δευτικά ιδρύματα με απόφαση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β) Έχουν ολοκληρώσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα επιμόρφωσης που διενεργήθηκε από τον 
ΟΑΕΔ ή σε συνεργασία του Ο.Α.Ε.Δ. με άλλους φορείς, 
διάρκειας τουλάχιστον εκατό (100) ωρών, σε αντικείμενο 
που αφορά στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΕΠ) 
ή στις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας (ΤΑΕ) ή στη Συμ-
βουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 
(ΣΑΕΠ) ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.

γ) Έχουν εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως 
Εργασιακοί Σύμβουλοι σε Κέντρο Προώθησης στην 
Απασχόληση (Κ.Π.Α. 2) του Ο.Α.Ε.Δ. ή στην παροχή 
ομαδικών συμβουλευτικών του Ο.Α.Ε.Δ., σε μία από 
τις τρεις υπηρεσίες, ήτοι στη συμβουλευτική επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού (ΕΠ) ή στη συμβουλευτική 
τεχνικών αναζήτησης εργασίας (ΤΑΕ) ή στη συμβου-
λευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
(ΣΑΕΠ).

3. Οι υποψήφιοι προς πιστοποίηση εργασιακοί σύμ-
βουλοι, δεν απαιτείται να διαθέτουν τα προσόντα των 
περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου στις πε-
ριπτώσεις που:

α) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελμα-
τικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευ-
ση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό 
προσανατολισμό, ή

β) είναι κάτοχοι οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και διδακτορικού στο πεδίο 
της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού 
προσανατολισμού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
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σης στη συμβουλευτική σταδιοδρομία/επαγγελματικό 
προσανατολισμό, ή

γ) είναι κάτοχοι πτυχίου/πιστοποιητικού, ή οιουδή-
ποτε τίτλου έχει χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή και 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του προγράμματος ειδίκευσης στη συμβου-
λευτική και τον προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ).

Άρθρο 2
Διαδικασία Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση των εργασιακών συμβούλων διενεργεί-
ται μέσω ειδικής διαδικασίας που καθορίζεται από τον 

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος 
για τον σχεδιασμό της δύναται να συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες οργανικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02056990712210004*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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