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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 87927
Τροποποίηση της 57382/30-5-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
έτους 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενης από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 20142020» (Φ.Ε.Κ. Β' 2119).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 156/16-6-2012)
και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίησης του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12
του άρθρου 58, καθώς και το άρθρο 54Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 4403/2016, ΦΕΚ
125/Α΄/7.7.2016.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) - το δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την 70313/ΕΥΘΥ 646 (ΦΕΚ 1467/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 15 παρ. 6 του
ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της οικ. 36952/1275/
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20-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ Β΄ 986),
όπως ισχύει.
5. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ
119/Α΄).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄).
7. Την 47/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (ΦΕΚ 3100/Β΄/1-8-2019).
8. Την 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019).
9. Την 1095Α/9-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (ΦΕΚ
3180/Β΄/12-8-2019).
10. Την 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα
Μαρία Μιχαηλίδου» (ΦΕΚ 3053/Β΄/26-7-2019).
11. Την 57382/30-5-2019 κοινή υπουργική απόφαση
με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της
Δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» έτους 2019 - 2020, συγχρηματοδοτούμενης από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την
Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020» (Β΄ 2119).
12. Την 127860/Δ1/13-8-2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Φ.15/27268/Δ1/
21-02-2019 (ΦΕΚ 623/Β΄/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης από το έτος 2019-2020» και
της 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ 2569/Β΄/2019) κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021» (ΦΕΚ 3233/Β΄/2019).
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13. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών που θα προκύψουν από τη χορήγηση «αξιών τοποθέτησης» (vouchers)
σε ωφελούμενους για παροχή θέσεων φροντίδας νηπίων
σε Φορείς/Δομές στους 13 Δήμους που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 4 του
άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) για το σχολικό έτος 2019-2020, κατόπιν της έκδοσής της με αριθμό 127860/Δ1/13-8-2019
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 3233/Β').
14. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/57/3.9.2019 θετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την πρόβλεψη δαπάνης
ύψους 3.000.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού του
2019 και 71.000.000€ σε βάρος του προϋπολογισμού
του 2020 του υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΙΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΠ (1)

ΠΕΠ ΑΜΕΑ (2)

2.201.246 €

0

2.539.967 €

1.174.652 €

1.562.679 €
3.110.296 €
2.605.552 €

338.864 €
500.018€
707.748 €

1.661.441 €

331.243 €

1.547.088 €

374.400 €

1.287.093 €
222.716 €
667.443 €
215.273 €
1.999.511 €
415.325 €
7.264.496 €
373.504 €
2.879.829 €
548.152 €
1.412.899 €
309.330 €
30.739.370 €
5.511.225 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

γ) Η παρ. 5 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:
«5. α) Από το ποσό της στήλης 5 του πίνακα της παρ. 2
του παρόντος η δαπάνη που θα προκύψει για ποσό έως
εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) ευρώ χρησιμοποιείται προκειμένου να καλυφθούν οι αιτούντες που δεν
έχουν καλυφθεί από την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
β) Από το ποσό της στήλης 5 του πίνακα της παρ. 2 του
παρόντος η δαπάνη που θα προκύψει για ποσό έως εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ, εκ των οποίων ποσό
τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ από πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών του οικονομικού έτους 2019 και ποσό έξι εκατομμύρια (6.000.000)
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Άρθρο 1
Την τροποποίηση της 57382/30-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2119/Β΄/6-6-2019) ως ακολούθως:
α) Η παρ. 1 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:
«1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται
ότι θα προκύψει και δαπάνη έως εβδομήντα τεσσάρων
εκατομμυρίων (74.000.000) ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου, όλοι οι αιτούντες που θα πληρούν
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Προσκλήσεις που θα
εκδοθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η εν λόγω δαπάνη θα
αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί ή θα
εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.».
β) Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 14 τροποποιείται
ως εξής:
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
(3)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ
(ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ)
(4)

Τακτικός Π/υ
Υπ.
Εσωτερικών
(5)

137.997.214 €

74.000.000 €
εκ των οποίων
3.000.000 € οικ.
έτους 2019

22.712.516 €

3.273.426 €

0€
4.766.249 €
0€
30.752.191 €
205.000.000 €
74.000.000 €
279.000.000
ευρώ από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών του οικονομικού έτους 2020, χρησιμοποιείται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που
θα προκύψουν από τη χορήγηση «αξιών τοποθέτησης»
(vouchers) σε ωφελούμενους για παροχή θέσεων φροντίδας νηπίων σε αντίστοιχους Φορείς/Δομές στους 13
Δήμους που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των
προβλέψεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985
(Α΄167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ'
της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) για
το σχολικό έτος 2019-2020, δυνάμει της 127860/Δ1/
13-8-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρο-
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ποποίηση της Φ. 15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623/
Β΄/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το έτος 2019-2020» και της 100872/
Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ 2569/Β'/2019) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος
2020-2021» (Φ.Ε.Κ. 3233/Β΄/2019). Η επιλογή των ωφελούμενων στους οποίους θα χορηγηθούν αξίες τοποθέτησης στους ανωτέρω 13 Δήμους θα πραγματοποιηθεί
κατόπιν Πρόσκλησης που θα εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, για
συγκεκριμένες κατηγορίες Δομών και θέσεων αυτών,
λαμβάνοντας υπόψη την 127860/Δ1/13-8-2019 κοινή
υπουργική απόφαση.».
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Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019
Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Εσωτερικών

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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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.

*02033900409190004*

