
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 
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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),


