
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 61054 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ  2128/τ.Β΄/08-06-2018) «Σύ-
στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολού-
θησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της 
Δράσης ’’Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ-
ματικής ζωής’’ έτους 2018-2019, συγχρηματοδο-
τούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίο-
δο 2014-2020».

2 Τροποποίηση της αριθμ. 52257/27-12-2017 κοι-
νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 Α) του 
Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) Β) του Ελληνικού Οργανι-
σμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)» (ΦΕΚ  4786/τ.Β΄/
29-12-2017), ως προς τον Φορέα «Εθνικό Κέντρο Πε-
ριβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 126284 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 61054 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018) «Σύ-
στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολού-
θησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της 
Δράσης ’’Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής’’ έτους 2018-2019, συγχρημα-
τοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2014-2020». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 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 Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 16 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ Α΄ 30) «Καταβο-
λή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλή-
λων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και της χορηγίας των 
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο 
ταμείο και άλλες διατάξεις».

3. Το ν.  2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α΄ 189) 
«Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημέ-
νου νόμου 2190/1920 ’’Περί ανωνύμων εταιρειών’’ και 
άλλες διατάξεις» και ισχύει.

4. Το Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), 
που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1985.

5. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και τις εκδιδό-
μενες κατ’ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές 
πράξεις και εγκυκλίους.

6. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

7. Το ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄ 236) «Ανάπτυξη Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

8. Την παρ.  13 του άρθρου  21 του ν.  3731/2008 
(ΦΕΚ  Α΄  263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυ-
νομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

9. Το ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212) «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια», όπως ισχύει.

10. Το ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42) «Ειδικές ρυθμίσεις θε-
μάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Την αριθμ. 66981/Δ1/27-04-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1586) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών σχετικά 
με τον ορισμό δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής 
εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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13. Το άρθρο 41 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», 
που αφορά σε «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοι-
νοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

14. Το ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπρά-
ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 
του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

17. Την αριθμ. C(2014) 3542 - 23/05/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμ-
φώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελε-
στική απόφαση C(2014)6582 - 24/09/2014 σχετικά με 
την διόρθωση της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).

18. Την αριθμ. C(2014)10128 - 17/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (Κωδικός 
CCI 2014GR05M9OP001).

19. Την αριθμ. C(2014)10174 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης (Κωδικός 2014GR16M2OP014).

20. Την αριθμ. C(2014)10167 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
(Κωδικός 2014GR16M2OP002).

21. Την αριθμ. C(2014)10180 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κω-
δικός 2014GR16M2OP006).

22. Την αριθμ. C(2014)10183 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κωδικός 
2014GR16M2OP003).

23. Την αριθμ. C(2014)10173 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Κωδι-
κός 2014GR16M2OP007).

24. Την αριθμ. C(2014)10172 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ηπείρου (Κωδικός 
2014GR16M2OP004).

25. Την αριθμ. C(2014)10165 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Κωδικός 
2014GR16M2OP009).

26. Την αριθμ. C(2014)10161 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός 
2014GR16M2OP005).

27. Την αριθμ. C(2014)10166 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου (Κωδικός 
2014GR16M2OP008).

28. Την αριθμ. C(2014)10170 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττικής (Κωδικός 
2014GR16M2OP012).

29. Την αριθμ. C(2014)10164 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κωδικός 
2014GR16M2OP010).

30. Την αριθμ. C(2014)10179 - 18/12/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κωδικός 
2014GR16M2OP013).

31. Την αριθμ. C(2014)10175 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης (Κωδικός 
2014GR16M2OP011).

32. Την αριθμ. 70313/ΕΥΘΥ 646 (ΦΕΚ 467/τ.Β΄/2015) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι-
λίας 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 αριθμ. οικ. 
36952/1275/20-5-2008 Κοινής Υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄986), όπως ισχύει.

33. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) με θέμα «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

34. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

35. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α) Για τη Διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16-6-2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποί-
ησης του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58.

36. Την αριθμ. Υ28/08-10-2015 (ΦΕΚ  2168/τ.Β΄/
09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου 
Π. Τσίπρα, «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

37. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ  160/τ.Α΄/
29-08-2018).

38. Την αριθμ. 91589 (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/04-09-2018) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη».

39. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696/τ.Β΄/
15-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου».
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40. Την αριθμ. Π1β/οικ.14951/9-10-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1397) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, 
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

41. Την αριθμ. Π2β/οικ.14957/9-10-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1397) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) από 
Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές 
Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο-
ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», 
όπως ισχύει.

42. Την αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ. 109707 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Π2β/οικ. 14957/9-10-2001 
απόφασης ’’Προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέ-
ντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από 
Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές 
Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο-
ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα’’ 
(ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/2001)», όπως ισχύει.

43. Την αριθμ. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ Β΄ 645) απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολι-
κής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών 
και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπι-
κού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.

44. Την αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1157) 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα-
θορισμός των προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού δικαίου 
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.

45. Το π.δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28-9-2017) «Καθορι-
σμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν 
εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των 
δήμων», όπως ισχύει.

46. Την αριθμ. 41087/5-12-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4249) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας 
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», 
όπως ισχύει.

47. Την αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26-11-2002 
(ΦΕΚ Β΄ 1519) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρό-
νοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφο-
νηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από 
Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημο-
τικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και 

φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα», όπως ισχύει.

48. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που αφορά στην λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, 
Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α).

49. Την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/27/13947 (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/
17-06-2010) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός 
διοικητικής διαδικασίας ’’Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής’’, αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης - Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης».

50. Την αριθμ. 76835/ΕΥΘΥ739 (ΦΕΚ  2360/τ.Β΄/
1-8-2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση 
κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την 
εθνική συμμετοχή».

51. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδί-
ως τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύ-
πων (ν.  4308/2014), καθώς και του άρθρου  17 του 
ν. 4174/2013.

52. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ-
ποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, 
τον έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε 
πρόσωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας 
βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

53. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

54. Την αριθμ. 61054 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξι-
ολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία 
Εφαρμογής της Δράσης ’’Εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής’’ έτους 2018-2019, συγχρη-
ματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020».

55. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

56. Το άρθρο  41 του ν.  4389/2016 (ΦΕΚ  94/τ.Α΄/
27-05-2016) «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 61054 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018) ως εξής:

Άρθρο 1
Μετά πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 προ-

στίθεται εδάφιο ως εξής: «Η κατανομή είναι ενδεικτική 
και τα ποσά μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την 
εξέλιξη της δράσης».
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Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υφυπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/84650/2180 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 52257/27-12-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκρι-
ση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 
2018 Α) του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος 
και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) Β) του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)» 
(ΦΕΚ 4786/τ.Β΄/29-12-2017), ως προς τον Φο-
ρέα «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 περί Δη-

μοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει.
2. Των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314) 
όπως ισχύει.

3. Της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του 
ν.  4254/2014 (ΦΕΚ  Α΄  85), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 41, παρ. 2, του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114).

4. Της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Δα-
πάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας», 
όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 110).

5. Τις διατάξεις του Κεφ.  Β΄ του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 176), όπως ισχύει.

6. Του ν.  4549/2018 (ΦΕΚ  Α΄  105), Κεφάλαιο Ε΄, 
άρθρο 119 « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022».

7. Του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προ-
γράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

8. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) περί ανασύστασης 
και μετονομασίας Υπουργείων.

9. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 210).

10. του π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελ-
λο» (ΦΕΚ Β΄ 3722).

12. Την αριθμ. Υ72/21-09-2018 «Τροποποίηση απόφα-
σης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(ΦΕΚ Β΄ 4201).

13. Την αριθμ. 12935/23-06-2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών, με θέμα «Επανασύστα-
ση του ΙΓΜΕ και Μετονομασία του ΕΚΒΑΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1247).

14. Την αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/12-01-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Στοχοθε-
σία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακο-
λούθηση εκτέλεσης» (ΦΕΚ Β΄ 23), όπως ισχύει.

15. Την αριθμ. 2/26549/27-03-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Αντι-
κειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικα-
σία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογι-
σμών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 
(ΦΕΚ 1288/τ.Β΄/12-04-2018), όπως ισχύει.

16. Την αριθμ. ΥΠΕΝ 52257/27-12-2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 2018 Α) του Εθνικού Κέντρου Πε-
ριβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) 
Β) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)» 
(ΦΕΚ 4786/τ.Β΄/29-12-2017), με ΑΔΑ: 7ΜΜ84653Π8-ΓΥΕ.

17. Το αριθμ. 1643/24-10-2018 αίτημα του ΕΚΠΑΑ για 
έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, 
με χρήση ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και την ορθή 
επανάληψή του.

18. Την αριθμ. 47/10/18-09-2018 απόφαση Δ.Σ. ΕΚΠΑΑ 
«Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΕΚΠΑΑ 2018» (ΑΔΑ: 
752Κ46Ψ8ΟΧ-ΥΕΝ).

19. Την αριθμ. 76560/1930/31-10-2018 εισήγηση 
Γ.Δ.Ο.Υ., που αφορά στο αίτημα έγκρισης αναμόρφω-
σης προϋπολογισμού του ΕΚΠΑΑ, έτους 2018, με χρήση 
ταμειακών διαθεσίμων.

20. Το αριθμ. 2/80211/ΔΠΓΚ/19-11-2018 έγγραφο του 
ΓΛΚ, περί έγκρισης χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του 
ΕΚΠΑΑ.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 52257/27-12-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση του Προϋπολο-
γισμού Οικονομικού έτους 2018 Α) του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) 
Β) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)» 
(ΦΕΚ 4786/τ.Β΄/29-12-2017), ως προς τον Φορέα «Εθνι-
κό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Κ.Π.Α.Α.)», τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, 
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαρια-
σμών - ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΚΠΑΑ 450.000,00 611.898,00 -161.898,00
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  
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*02053612911180008*

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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