INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.20 14:18:30
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΒ25465Θ1Ω-12Ε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Αθήνα 12 - 11 - 2018
Αριθ. Πρωτ. Δ 11 / οικ.58769/2522

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΟΛΩΜΟΥ 60
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 104 32
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Κοντομάρη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 52 81 195
FAX:
210 52 81 199
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: family@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του
προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής
φροντίδας» (Φ.Ε.Κ. 1409 Β΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την υπ.
αριθμ. Δ11/οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803 Β) όμοια της

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄
145)
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5. τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης
και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός
νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»
6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116 - Διόρθ. σφάλματος Α΄121).
8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 210).
10. To π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 160).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
12. την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄
2168).
13. Την υπ' αριθμ. Υ28/09-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β’ 2168),όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'
αριθμ. Υ70/11-11-2015, Υ43/28-04-2017 και Υ89/30-11-2017 αποφάσεις του
Πρωθυπουργού (Β' 2441, Β' 1510 και Β'4195).
14. την υπ΄αρ. 41087 κοινή υπουργική απόφαση (4249/Β΄/2017) «Πρότυπος
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»
15. Το άρθρο 100 του ν. 3852 /2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.20880/3901/12-4-2018 απόφαση ανάληψης δέσμευσης
πίστωσης που καταχωρήθηκε με α.α. 35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 63Κ6465Θ1Ω-5ΥΟ).
17. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 19254/209/30-3-2018, οικ. 34664/346/21-6-2018 και
οικ.56788/4884/30-10-2018 εισηγητικές Εκθέσεις της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
18.
Την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.21568/620/12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος
χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση
νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (ΦΕΚ 1409/
Β΄/2018), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την υπ. αριθμ. πρωτ.
Δ11/οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803/Β΄/2018).
19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στην αριθμ. Δ11 / οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινή υπουργική
απόφαση ύψους 15.000.000,00, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2018, και ειδικότερα τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
του Φ. 220 ΚΑΕ 2767 «Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος για
την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε
δήμους», αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Η παράγραφος 5 της αριθμ. Δ11 / οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινή υπουργική
απόφαση αντικαθίσταται ως εξής :
« α. Το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος μεταφέρεται στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας,
Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης, εντός του τρέχοντος έτους και μετά την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης της παραγράφου 4 της παρούσας μεταξύ
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης
κατατίθεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά από τις
υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και οι πληρωμές για την υλοποίηση του
προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού
λογαριασμού.
Η Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης όπως αυτή
ορίζεται στην εν λόγω σύμβαση συντάσσει και αποστέλλει ανά εξάμηνο προς το
Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης έκθεση με τα
απολογιστικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και
απορρόφησης της χρηματοδότησης.
Η πρώτη έκθεση μετά την έκδοση της
παρούσας αποστέλλεται έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018. Εντός έξι μηνών από την
ολοκλήρωση του προγράμματος συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή
Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τα απολογιστικά στοιχεία του
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος προκειμένου να
επιστραφούν τυχόν αδιάθετοι πόροι στο Ελληνικό Δημόσιο.
β. Η χρηματοδότηση των Δήμων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε γίνεται σταδιακά ως εξής:
α.α) με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της περιληπτικής διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για απευθείας ανάθεση, όπου η τελευταία
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που θα
διενεργήσει Δήμος ή νομικό πρόσωπο αυτού, καταβάλλεται προκαταβολή ίση με το
30% της προβλεπόμενης ανά περίπτωση χρηματοδότησης.
β.β) με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της σύμβασης διενέργειας των
εργασιών ανακαίνισης-διαμόρφωσης ή/και προμήθειας εξοπλισμού καταβάλλεται
επιπλέον 50% από την προβλεπόμενη ανά περίπτωση χρηματοδότηση. Σε
περίπτωση που η συνολική δαπάνη των κατατεθημένων συμβάσεων υπολείπεται της
προβλεπόμενης ανά περίπτωση χρηματοδότησης, καταβάλλεται στον φορέα ποσό
ώστε το σύνολο της καταβληθείσας χρηματοδότησης να μην ξεπερνά το 80% του
συνόλου των εκάστοτε συμβασιοποιημένων δαπανών.
γ.γ) με την κατάθεση, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της τροποποιημένης άδειας
λειτουργίας της δομής ή της άδειας λειτουργίας νέας δομής καταβάλλεται το
υπόλοιπο της χρηματοδότησης ή του συνόλου των συμβασιοποιημένων δαπανών.
γ. Σε περίπτωση που Δήμος ή το νομικό πρόσωπο αυτού δεν επιθυμεί τη
σταδιακή χρηματοδότηση, κατά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενεργειών,
λαμβάνει το σύνολο της προβλεπόμενης ανά περίπτωση χρηματοδότησης ή το
σύνολο των δαπανών των συμβάσεων που υλοποίησε για την ίδρυση των νέων
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τμημάτων «με την υποβολή των στοιχείων της περ.γ.γ’ συνοδευόμενα και από τα
απαραίτητα στοιχεία των περ.α.α΄και β.β΄ της παρούσας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Υπουργείο Εσωτερικών
α) Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
Σταδίου 27,
Τ.Κ. 101 83 - ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
- Διεύθυνση 21η Επεξεργασίας Νόμων
- Διεύθυνση 20η Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 101 65 – ΑΘΗΝΑ
3. Εθνικό Τυπογραφείο
(με την παράκληση να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
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Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5. Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας
Τμήμα Α΄(3)

