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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στην ΥΑ με ΑΠ 37445/9.04.2020 (ΦΕΚ 1270/Β)
Με το παρόν έγγραφο - και σε συνέχεια συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - παρουσιάζονται διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο
και τις διατάξεις της ανωτέρω ΥΑ με θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)».
Υπογραμμίζεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δομών – εργοδοτών να διατηρήσουν ή μη τη
χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα στο οποίο εμπίπτουν («Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ στο πλαίσιο
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014 – 2020), σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΥΑ και το
περιεχόμενο του παρόντος διευκρινιστικού εγγράφου.

Πεδίο εφαρμογής και σχετικά ζητήματα
1. Οι προβλέψεις/προϋποθέσεις της ΥΑ (για τη συνέχιση της χρηματοδότησης) σχετικά με τη μη
αναστολή των συμβάσεων εργασίας, ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στις δομές
καθώς και για τον/την ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτρια δομής (όπως για παράδειγμα, σε περιπτώσεις
σταθμών/δομών – ατομικών επιχειρήσεων), που χρηματοδοτούνται από την «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που εργαζόμενος/η σε δομή χρηματοδοτούμενη από την
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«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή από το ΕΚΤ των ΕΠ του
ΕΣΠΑ 2014-2020 απασχολείται και σε άλλη δομή/δομές (π.χ. συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο) του
ίδιου εργοδότη/ φορέα που δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι διατάξεις της ΥΑ
έχουν ισχύ για τον εν λόγω εργαζόμενο/η.
2. Σε συνέχεια του ανωτέρω πεδίου 1 προκύπτει ότι: Αν ένας φορέας ή δομή – εργοδότης, διατηρεί
δομή με παραπάνω από μια βάρδιες και μία εξ αυτών είναι χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο της
«Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή από το ΕΚΤ των ΕΠ του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τότε οι προϋποθέσεις της ΥΑ ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού της δομής,
καθώς φυσικά και οι προβλέψεις του αρ 1.γ.ββ για τον εργοδότη, καθώς οι διαφορετικές βάρδιες
δεν θεωρούνται ξεχωριστές δομές.
3. Η διαδικασία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης και ενδεχομένως σχετικού αποδεικτικού του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ από το φορέα/δομή προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τις δομές της δράσης “Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2019-2020 που υπάγονται στις ρυθμίσεις της ΚΥΑ
12998/332/23.03.2020, υλοποιείται κανονικά και με βάση τις προβλέψεις του αρ. 1.2 της ΥΑ.
Ομοίως και για τις λοιπές δομές που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σύμφωνα με το Αρ. 3 της
ΥΑ (υποβολή προς ΕΥΔ ή/και δικαιούχους), δεδομένου ότι το εν λόγω άρθρο παραπέμπει στο
αρ.1.2. Σε περίπτωση τροποποίησης / διαφοροποίησης διαδικασιών, εντύπων κ.λπ. λόγω έκδοσης
σχετικών εγκυκλίων, ΚΥΑ, και ΥΑ, ή/και αλλαγών στο ΕΡΓΑΝΗ, οι δομές – εργοδότες καθώς και
φορείς λειτουργίας αυτών στο πλαίσιο της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» έτους 2019-2020 ή του ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, προσαρμόζονται ανάλογα ως προς
τις ενέργειές του
Διευκρινίζεται περαιτέρω για σχετικά ζητήματα που έχουν ανακύψει, ότι:
4. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, λαμβάνεται υπόψη το φυσικό αντικείμενο που είχε
αποτυπωθεί

στα

Μηνιαία

Δελτία

Παρακολούθησης

(ή/και

σε

άλλα

προβλεπόμενα

έγγραφα/έντυπα σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης της δράσης) του μηνός Μαρτίου (ή του
τελευταίου μήνα πριν την αναστολή λειτουργίας της κάθε δομής), όπως αυτά έχουν κατατεθεί από
το φορέα/δομή στην ΕΕΤΑΑ (για Εναρμόνιση) ή στην οικεία ΕΥΔ/δικαιούχο (για λοιπές δομές ΕΚΤ).
Η προσκόμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών εγγράφων είναι απαραίτητη για την πληρωμή
του φορέα, όπως αυτή ισχύει.
5. Κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των δομών που εμπίπτουν στη δράση «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020», δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση «αξιών
τοποθέτησης» (vouchers) που δεν είχαν ενεργοποιηθεί έως τη χρονική στιγμή λήψης των μέτρων
αναστολής. Ομοίως, δεν είναι δυνατή η συμπερίληψη στη δράση αυτή, φορέων και δομών (ή και
βάρδιας) που δεν έχουν ενεργοποιηθεί στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, έως τη χρονική στιγμή λήψης των
μέτρων αναστολής.
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6. Οι δομές – εργοδότες ή φορείς που τις λειτουργούν, έχουν υποχρέωση να διατηρούν τον ίδιο
αριθμό απασχολουμένων στη δομή την οποία αφορά η χρηματοδότηση, δεδομένου ότι οι δομές
χρηματοδοτούνται υπό την ευνόητη προϋπόθεση στελέχωσης και συνέχισης αυτής. Για τον σκοπό
αυτό, θα αποστέλλουν, σε μηνιαία βάση, κατάσταση εργαζομένων από την οποία θα προκύπτει ότι
διατηρείται το προσωπικό ως είχε πριν την αναστολή λειτουργίας της δομής.
Οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ παραμένουν στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και
συνεργασία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.
ΣΥΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γ. Τσακίρη (ηλεκτρονικά)
2. Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκο (ηλεκτρονικά)
3. Γρ. Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Τ.Σ. κας Ν. Δανδόλου
4. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΑΣ, κ. Ι. Φίρμπα (ηλεκτρονικά)
5. ΕΥ ΕΑΣ
6. ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης
7. Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.
8. Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ/ΚΦ
9. Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ/ Μονάδα Β’
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