
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων διατά-
κτη σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, οι υπηρεσίες των οποίων 
λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς.

2 Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη 
την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέ-
τρων του άρθρου 235 του ν.  4727/2020 (Α΄184), 
ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου 
εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μα-
ζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 78859 οικ. Φ.109.1 (1)
Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων διατά-

κτη σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα του Πυ-

ροσβεστικού Σώματος, οι υπηρεσίες των οποίων 

λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Της παρ. 7 του άρθρου 44 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπι-
σης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθε-
λοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄27).

1.2 Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) και δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει (Α΄143).

1.3 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει (Α΄147).

1.4 Των άρθρων 41 και 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

1.6 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

1.7 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

1.8 Της υπό στοιχεία ΓΔΟYΕΣ/1/4/945/15.3.2020 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασί-
ας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 183).

1.9 Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού (Β΄3240), όπως τροποποιήθηκε από την υπό 
στοιχεία 2/43496/ΔΠΓΚ/19-10-2020 2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄4618).

2. Την υφιστάμενη ανάγκη για απλούστευση και συ-
ντόμευση της διαδικασίας έκδοσης των διοικητικών 
πράξεων.

3. Την υπό στοιχεία  8000/1/2020/159-α΄/17.12.2020 
Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.202.0000000 
«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» και των Ει-
δικών Φορέων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, 
τόσο για το 2021, όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων διατάκτη 

στον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Επι-
τελείου Α.Π.Σ. για τον ειδικό Φορέα 1047.202.9900100 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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. 1047 202 13 003 00

    
. 1047 202 13 004 00

Άρθρο 2
1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 της παρούσας είναι 

αρμόδιοι για:
1.1 Τον προσδιορισμό με ορθολογικό τρόπο των ανα-

γκών των υπηρεσιών τους, για τις οποίες ορίζονται ως 
διατάκτες.

1.2 Την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην 
αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίηση δαπανών 
και την ανάληψη-ανάκληση υποχρεώσεων σε βάρος πι-
στώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους (παρ. 3α 
του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και 1α του άρθρου 4 
του π.δ. 80/2016)

1.3 Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης-ανάκλη-
σης υποχρέωσης σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται 
στη διάθεσή τους, που εκδίδονται από την αρμόδια Δι-
εύθυνση (παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 
και π.δ. 80/2016).

1.4 Την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος διαφωνίας 
προς την αρμόδια Διεύθυνση, για τις αναλήψεις υπο-
χρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη 
διάθεσή τους (παρ. 1γ  του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016) 
και τον έλεγχο δαπανών (άρθρο 75 ν. 4446/2016).

1.5 Τη συγκρότηση επιτροπών για προμήθειες και 
παραλαβές αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση 
έργων των υπηρεσιών τους, των οποίων το ύψος της δα-
πάνης δεν υπερβαίνει το ανώτερο προβλεπόμενο ποσό 
για το διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας (ν. 4270/2014, 
ν. 4412/2016).

1.6 Έκδοση απόφασης για συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων (άρθρο 221 ν. 4412/2016).

1.7 Αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις προμήθειας 
αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για 
ποσά μέχρι και 74.400,00 € κατόπιν διαγωνισμών ή ειδι-
κών διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών διοικη-
τικών πράξεων μέχρι την κατάρτιση και την εκτέλεση 
των συμβάσεων (ν. 4270/2014, ν. 4412/2016), έστω και 
αν είναι κατώτερου ποσού, εφόσον αποτελούν τμήμα/
ομάδα προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέ-
λεσης έργων που προέρχεται από ενιαία διακήρυξη συ-
νολικού ποσού έως και 74.400,00 € για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται 
στη διάθεσή τους.

1.8 Tην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρω-
μής (παρ. 4 του άρθρου 100 ν. 4270/2014).

1.9 Τη διαβίβαση δικαιολογητικών των δαπανών σε 
βάρος πιστώσεων που τους έχουν διατεθεί και έχουν 
αναληφθεί, για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πλη-
ρωμή τους από την αρμόδια Διεύθυνση (παρ. 1 του άρ-
θρου 91 ν. 4270/2014).

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, οι ανω-
τέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τον κατά περίπτωση 
νόμιμο αναπληρωτή τους.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την

01-01-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 52831/1581 (2)
Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη 

την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέ-

τρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), 

ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου 

εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μα-

ζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄184).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

4. το άρθρο 90 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄133).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

7. 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).
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄121), καθώς και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄3520).

12. Την υπό στοιχεία 48690/1476/25-11-2020 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 
«Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επι-
κράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 
235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του 
τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση 
των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» 
(Β΄5245).

13. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων 
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη 
συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την 
πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
οικ.51663/2899/15-12-2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παρα-
πάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων 
και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του τό-
που και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια.

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται 
έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, οι εξής κανόνες ως 
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν 
υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα 
της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/01/2021, να εφαρμό-
ζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας 
στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η ερ-
γασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, 
σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού 
αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α ́ , οφείλουν να προα-
ναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑ-

ΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό 
(50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί 
να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυ-
πο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ΄ 55), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76).

γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. 
β΄, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
στην επιχείρηση - εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου 
από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχει-
ρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν 
ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή 
Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για 
τον μήνα Ιανουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του με 
τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρ-
χονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την 
έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το 
χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλε-
ται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση 
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις 
του π.δ. 88/1999 (Α΄94), καθώς και η υποχρέωση του ερ-
γοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και 
νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγμα-
τοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων 
δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των 
εργαζομένων αυτών.

Η παρούσα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 
την 31η Ιανουαρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   




