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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση 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 20142020» (Β’ 2774).

2

Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση επίκουρου καθηγητή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 89865-28/08/2020
(1)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση 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 20142020» (Β’ 2774).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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» (Α’ 119).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).

Αρ. Φύλλου 3672

3. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
4. Την υπό στοιχεία 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» (Β’ 3053).
5. Την υπό στοιχεία 1095Α/9.8.2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3180).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
7. Την υπό στοιχεία 127860/Δ1/13.08.2019 κοινή απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 κοινής υπουργικής απόφασης “Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020” και της
υπό στοιχεία 100872/Δ1/24-06-2019 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020- 2021”
(Β’2569)» (Β’ 3233).
8. Την υπό στοιχεία 66981/Δ1/27.04.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Ορισμός δήμων εφαρμογής
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος
2018-2019» (Β’ 1586).
9. Την υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της παρ. 6 του άρθρου 15
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αρ. οικ.
36952/1275/20.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 986)», (Β’ 1467).
10. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012)
και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα
την παρ. 12 του άρθρου 58 καθώς και το άρθρο 54Α,
όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν. 4403/2016 (Α’ 125).
11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
12. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
13. Την υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
«Εναρμόνιση 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).
14. Την υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020,
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με «αξία
τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με
την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας.
Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από
την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων
της διαδικασίας του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/
οικ.32940/1376/14-08-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης
οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538),
στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν
αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους,
είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου
εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή καλύπτοντας
αξίες τοποθέτησης ωφελουμένων σύμφωνα με την κατ’
άρθρο 8 σειρά μοριοδοτούμενης κατάταξής τους και υπό
την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας.».

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2774) ως ακολούθως:
α) Στην παρ. 1 του άρθρου 5, το δεύτερο εδάφιο μετά
τον πίνακα τροποποιείται ως εξής:
«Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας για τις
κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, με βάση
τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της
παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που,
μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση
και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του
άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-082020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538), στις κατηγορίες Δομών
Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της
κατά νόμο δυναμικότητας των Δομών αυτών, είναι δυνατή
η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας υπό την ίδια ως άνω επιφύλαξη. Προς τον σκοπό
αυτό οι Δομές υποβάλλουν σχετική δήλωση στην ΕΕΤΑΑ».
β) Το σημείο β, της παρ. 2 του άρθρου 9 τροποποιείται
ως εξής:
«Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί
να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης»
που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής
δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών

Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./127/14502
(2)
Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση επίκουρου
καθηγητή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το
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π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού (Β’ 323).
4. Τo υπό στοιχεία Φ.122.1/81/82174/Ζ2/29-6-2020
έγγραφo του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
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6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση μέλους ΔΕΠ
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Διοικητική Επιστήμη», του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02036720309200004*

