
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 64260/22.06.2020 
(Β’  2496) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 
δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιή θηκε 
με το Άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)».

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/6/06/1994 
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Όροι 
ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομα-
χικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανι-
σμών» (Β’ 461) .

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 46636 
Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 64260/22.06.2020 

(Β’ 2496) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων «Ζητήματα εφαρμογής του 

άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  75), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 134 του 

ν. 4692/2020 (Α’ 111)».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε για το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

1. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)».

2. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 … και άλλες 
διατάξεις».

3. Την υπ’ αρ. 71383/08.07.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρ-
μόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 
2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020» (Β’ 2774).

4. 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).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

7. Την υπ’ αρ. 64260/22.06.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ζητήματα εφαρ-
μογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροπο-
ποιήθηκε με το Άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» 
(Β’ 2496).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρ. 64260/22.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2496) αντικαθίσταται ως 
εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 
2020-2021, κατά την επαναλειτουργία των 
δομών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής 
λειτουργίας αυτών

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021 και μέχρι 
την 31.7.2021, η χρηματοδότηση των φορέων/δομών 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, 
νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι:

- Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(ΚΔΑΠ)
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ),
που επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης της 

πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας που τους 
επιβάλλεται στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας της νόσου COVID-19, εκτελείται κανονικά 
και αδιακρίτως προς όλες τις δομές (ή φορείς που τις 
λειτουργούν) και αφορούν στο σύνολο των ενεργοποι-
ημένων «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) εξαιρουμένων, 
περιπτώσεων δήλωσης του ωφελούμενου ατόμου (μητέ-
ρας ή/και κηδεμόνα) περί διακοπής συμμετοχής (λήψης 
των υπηρεσιών) του τέκνου του.

Οι περιπτώσεις:
Α) μείωσης του αριθμού βρεφών/παιδιών, λόγω λή-

ψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής 
προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, ή 
μέτρων που έχουν θεσπιστεί με εντολή της δημόσιας αρ-
χής κατά την επαναλειτουργία των φορέων/δομών, ή/και

Β) αιτιολογημένης αδυναμίας συμμετοχής των βρεφών/ 
παιδιών στο πρόγραμμα, λόγω κορωνοϊού COVID-19,

δεν επιφέρουν απομείωση της πληρωμής.
Κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οι δομές 

του άρθρου αυτού υποχρεούνται στην υποβολή προς 
τον Δικαιούχο, κατάστασης με τον αριθμό και στοιχεία 
των ωφελουμένων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε 
διακοπή συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών τους).

Οι φορείς/δομές πρέπει κατά το διάστημα που επι-
τρέπεται η λειτουργία τους έως και τις 31/7/2021, να 
λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προ-
σωπικό για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις ωφε-
λούμενες.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης 
για τις λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των 
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η χρηματοδότηση των Δομών στο πλαίσιο πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν 
των αναφερομένων στο άρθρο 1, οι οποίες επαναλει-
τουργούν σε συνέχεια της άρσης της πλήρους ή μερι-
κής αναστολής λειτουργίας που τους επιβλήθηκε στο 
πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της 
νόσου COVID-19, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Για το διάστημα λειτουργίας αυτών και για όσο δι-
αρκούν τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας των εν λόγω 
δομών

Οι πληρωμές εκτελούνται κανονικά και αδιακρίτως 
προς όλες τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) και 
αφορούν στο σύνολο των ωφελουμένων, εξαιρουμέ-
νων, περιπτώσεων δήλωσης του ωφελούμενου ατόμου 

(ή κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη αυτού) περί 
διακοπής συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών).

Οι περιπτώσεις:
Α) μείωσης του αριθμού ωφελουμένων, λόγω λήψης εκ 

μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προ-
στασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή 
μέτρων που έχουν θεσπιστεί με εντολή της δημόσιας αρ-
χής κατά την επαναλειτουργία των φορέων/δομών, ή/και 

Β) αιτιολογημένης αδυναμίας συμμετοχής των ωφε-
λουμένων στο πρόγραμμα, λόγω κορωνοϊού COVID-19, 
δεν επιφέρουν απομείωση της πληρωμής.

Κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οι δομές 
του άρθρου αυτού υποχρεούνται στην υποβολή προς 
την εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ή Δικαιούχο, 
ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δράσης), κατά-
στασης με τον αριθμό και στοιχεία των ωφελουμένων 
που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε διακοπή συμμετοχής 
(λήψης των υπηρεσιών τους).

β) Επισημαίνεται ότι, όλοι οι φορείς/δομές πρέπει κατά 
το διάστημα που επιτρέπεται η λειτουργία τους, να λει-
τουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προσωπικό 
για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στα ωφελούμενα άτομα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
την 1.05.2021.

Για τη χρηματοδότηση των δομών και δράσεων των 
άρθρων 1 και 2 της παρούσας μέχρι και την 30.4.2021 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 64260/22.06.2020 
(Β’ 2496) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, όπως ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3009/2/177-θ’ (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/16/06/1994 

απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Όροι 

ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομα-

χικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανι-

σμών» (Β’ 461) . 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 7 

του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 147),
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β. του 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),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4) και

ε. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/33-α’/21-04-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδάφιο ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α’143) από την οποία 
προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων 
των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 7Α, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του 

άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3009/2/177-α’ (Β’ 4705) κοινής 

υπουργικής απόφασης και διαμορφώθηκε εκ νέου με 
το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 3009/2/177-ε’ (Β’ 5784) κοινής 
υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως ακολούθως: 
«Οι έμποροι πυροβόλων όπλων, μερών και πυρομαχι-
κών αυτών, οι επισκευαστές πυροβόλων όπλων καθώς 
και οι έμποροι εκρηκτικών μηχανισμών υποχρεούνται 
να λάβουν στα καταστήματα ή στα εργαστήρια επι-
σκευής τους όλα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4 της 
παρούσας μέτρα ασφαλείας έως την 31.10.2021. Σε 
διαφορετική περίπτωση ανακαλούνται οι άδειες που 
έχουν χορηγηθεί και τα αιτήματα για ανανέωση ή 
χορήγηση των ως άνω αδειών απορρίπτονται με αι-
τιολογημένη απόφαση. Όσες άδειες λήγουν από την 
23.04.2021 έως και την 30.10.2021, παρατείνονται έως 
την 31.10.2021».

Άρθρο 2
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 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    
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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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