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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος.

2

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Δ΄ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2019- 31.12.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14253 οικ. Φ.109.1
(1)
Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Των άρθρων 30 και 44 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27)
«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 941

1.2 Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) και δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
1.3 Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
1.4 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα.
1.5 Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.6 Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
1.7 Της αριθμ. ΓΔΟYΕΣ/1/4/945/15.3.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.
183/16.03.2020) απόφασης του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
2. Την υφιστάμενη ανάγκη για απλούστευση και συντόμευση της διαδικασίας έκδοσης των διοικητικών
πράξεων.
3. Την αριθμ. 8000/1/2020/19-α’/12-3-2020 Εισήγηση
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις
δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Μεταβιβάζουμε στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), στον Υπαρχηγό Π.Σ., στον Επιτελάρχη Π.Σ.,
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στον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ., στον Διευθυντή Υποστήριξης Επιτελείου
Α.Π.Σ., στους Διοικητές Ανεξάρτητων Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών, στους Διοικητές ή Διευθυντές των Ειδικών
Υπηρεσιών του Σώματος, στους Προϊσταμένους των
Πυροσβεστικών Συνεργείων και στους Προϊστάμενους/
Διοικητές οργανικών μονάδων του Π.Σ. και Προϊσταμένους επιμέρους Τμημάτων και Γραφείων αυτών και στον
Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοίκησης και
Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης
και Διαχείρισης Υλικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και στους προϊστάμενους επιμέρους
τμημάτων και γραφείων αυτών, την άσκηση των αρμοδιοτήτων έκδοσης διοικητικών πράξεων, αποφάσεων,
εγγράφων, εντολών ή άλλων πράξεων, για θέματα δημοσιολογιστικού χαρακτήρα, ως ακολούθως:
Α. Στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
1. Αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις προμήθειας
αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για
ποσά από 500.000,01 € μέχρι και 1.500.000,00 €, στο
πλαίσιο διαγωνισμών ή ειδικών διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών, μέχρι την κατάρτιση αλλά και την
εκτέλεση των συμβάσεων, διοικητικών πράξεων συμπεριλαμβανόμενης και της διακήρυξης (ν. 4270/2014,
ν. 4412/2016), έστω και αν είναι κατώτερου ποσού,
εφόσον αποτελούν τμήμα/ομάδα προμήθειας αγαθών,
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων που προέρχεται
από ενιαία διακήρυξη συνολικού ποσού από 500.000,01 €
μέχρι και 1.500.000,00 €.
2. Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών,
πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών και την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για ποσά από
1.500.000,01 € μέχρι και 3.000.000,00 €.
3. Την πρόταση για έγκριση αγοράς οχημάτων από το
ελεύθερο εμπόριο.
4. Έκθεση απόψεων της Διοίκησης προς τα Διοικητικά
Δικαστήρια και Ανεξάρτητες Αρχές για ένδικα μέσα και
βοηθήματα και προσφυγές που κατατίθενται σε αυτά
(π.δ. 39/2017).
5. Αλληλογραφία προς διάφορα Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα για
θέματα μείζονος σημασίας και σπουδαιότητας που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του (άρθρο 16 ν. 1558/1985 - παρ. 13 άρθρου 12 π.δ. 210/1992).
Β. Στον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
1. Αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις προμήθειας
αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, στο
πλαίσιο διαγωνισμών ή ειδικών διαδικασιών, για ποσά
από 300.000,01 € μέχρι και 500.000,00 € και την έκδοση
των σχετικών, μέχρι την κατάρτιση αλλά και την εκτέλεση
των συμβάσεων, διοικητικών πράξεων συμπεριλαμβανόμενης και της διακήρυξης (ν. 4270/2014, ν. 4412/2016),
έστω και αν είναι κατώτερου ποσού εφόσον αποτελούν
τμήμα/ομάδα προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών
ή εκτέλεσης έργων που προέρχεται από ενιαία διακήρυξη
συνολικού ποσού από 300.000,01 € μέχρι και 500.000,00 €.
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2. Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και
πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών και την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για ποσά από
750.000,01 € μέχρι και 1.500.000,00 €.
3. Αποφάσεις για κάθε είδους καταλογισμό που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
4. Έκδοση απόφασης για συγκρότηση συλλογικών
οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. (αρ. 221 ν. 4412/2014).
5. Αλληλογραφία προς διάφορα Υπουργεία, Αρχές,
Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα
για θέματα ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας του
Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 16 ν. 1558/1985 - παρ.
13 άρθρου 12 π.δ. 210/1992).
Γ. Στον Επιτελάρχη του Πυροσβεστικού Σώματος
1. Συγκρότηση επιτροπών για προμήθειες και παραλαβές αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση έργων
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, των οποίων το
ύψος της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ανώτερο προβλεπόμενο ποσό για το διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας
(ν. 4270/2014, ν. 4412/2016).
2. Αποφάσεις συγκρότησης των πρωτοβαθμίων και
δευτεροβαθμίων Επιτροπών παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών και έργων συμβάσεων για ποσά που υπερβαίνουν
τα όρια του συνοπτικού διαγωνισμού (ν. 4270/2014,
ν. 4412/2016).
3. Αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις προμήθειας
αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, στο
πλαίσιο διαγωνισμών ή ειδικών διαδικασιών, για ποσά
από 74.400,01 € μέχρι και 300.000,00 € και την έκδοση
των σχετικών, μέχρι την κατάρτιση αλλά και την εκτέλεση
των συμβάσεων, διοικητικών πράξεων συμπεριλαμβανόμενης και της διακήρυξης (ν. 4270/2014, ν. 4412/2016),
έστω και αν είναι κατώτερου ποσού εφόσον αποτελούν
τμήμα/ομάδα προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων που προέρχεται από ενιαία διακήρυξη συνολικού ποσού από 74.400,01 € μέχρι και
300.000,00 €.
4. Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και
πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών και την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για ποσά από
500.000,01 € μέχρι και 750.000,00 €.
5. Απόφαση καθορισμού ανωτάτων μηνιαίων χρηματικών ορίων για τις υπηρεσιακές συνδέσεις.
6. Έκδοση απόφασης συγκρότησης επιτροπής για παράδοση Διαχείρισης Χρηματικού (αρ. 147 π.δ. 210/1992).
Δ. Στον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ.
1. Αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων-ανάληψης υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι τρίτων (άρθρο 65, 66
ν. 4270/2014).
2. Υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια
Διεύθυνση για την πραγματοποίηση δαπανών και την
ανάληψη - ανάκληση υποχρεώσεων, σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του. (παρ. 3α του
άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και 1α του άρθρου 4 του
π.δ. 80/2016) έως του ποσού του ενός εκατομμύριου
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 €).
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3. Υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης-ανάκλησης υποχρέωσης, που εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση (παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και
π.δ. 80/2016) έως του ποσού του ενός εκατομμύριου
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 €).
4. Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος διαφωνίας προς
την αρμόδια Διεύθυνση, για τις αναλήψεις υποχρεώσεων
(αρ. 4 παρ. 1γ του π.δ. 80/2016) και τον έλεγχο δαπανών
(αρ. 75 ν. 4446/2016) έως του ποσού του ενός εκατομμύριου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 €).
5. Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και
πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών και την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής μέχρι και του
ποσού των 500.000,00 €.
6. Αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις προμήθειας
αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για
ποσά μέχρι και 74.400,00 € κατόπιν διαγωνισμών ή ειδικών διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών διοικητικών 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 εκτέλεσης
έργων που προέρχεται από ενιαία διακήρυξη συνολικού
ποσού έως και 74.400,00 €.
7. Χορήγηση αυξημένων αποδοχών λόγω άδειας εκπαίδευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (παρ. 4 του
άρθρο 104 Α του π.δ. 210/1992, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, άρθρο 58 ν. 3528/2007).
8. Πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν. 4412/2016 (άρθρο
103 του ν. 4412/2016).
9. Αλληλογραφία προς διάφορα Υπουργεία, Αρχές,
Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα
για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν στη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Ε. Στο Διευθυντή Υποστήριξης του Επιτελείου Α.Π.Σ.
1. Διαταγές ορισμού Αξιωματικών για τη θεώρηση
του κλεισίματος των διαχειριστικών βιβλίων (αρ. 154
ν. 4270/2014).
2. Κατανομή του ποσού πάγιας προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος και τη χορήγηση προκαταβολής
στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (αρ. 108
ν. 4270/2014 – παρ. 2 αρ. 143 π.δ. 210/1992).
3. Αποφάσεις καταλογισμού λόγω απώλειας δημοσίου
υλικού από πυροσβεστικούς υπαλλήλους. (αρ. 166 παρ.
9 π.δ. 210/1992).
4. Την υποβολή αιτήματος για μεταφορά πιστώσεων
εντός και εκτός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του
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προϋπολογισμού, χωρίς να μεταβληθούν τα ανώτατα
όρια αυτών (άρθρο 71 ν. 4270/2014).
5. Την υποβολή αιτήματος για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά
είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις ακινήτων και
υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000 €) ευρώ σωρευτικά κατά ΑΛΕ του προϋπολογισμού εξόδων (άρθρο 67 ν. 4270/2014).
6. Την υποβολή αιτήματος για την αύξηση, εγγραφή, αυξομείωση, μεταφορά πιστώσεων και αύξηση
του ποσοστού διάθεσης αυτών (αρ. 59, 71, 72, 73, 74
ν. 4270/2014).
7. Τον ορισμό Διαχειριστών και Ταμειακής Επιτροπής
των πάγιων προκαταβολών (άρθρο 109. 4270/2014).
8. Τον ορισμό εκκαθαριστών αποδοχών του μόνιμου
πυροσβεστικού προσωπικού, του μόνιμου πολιτικού
προσωπικού, των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και
των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, καθώς και των
δαπανών σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
9. Αποφάσεις χορήγησης υλικών στις Υπηρεσίες του
Σώματος, εγγραφής και διαγραφής αυτών, πλην των οχημάτων, των πυροσβεστικών πλοίων και εναερίων μέσων.
10. Αποφάσεις χορήγησης και διαγραφής ατομικών
εφοδίων στους δικαιούχους και αντικατάστασης εφοδίων λόγω αναίτιας φθοράς, καταστροφής ή απώλειας πριν
από τη λήξη της διάρκειας χρήσης τους (π.δ. 210/1992).
11. Αποφάσεις χορήγησης ατομικών εφοδίων προς
τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους με την καταβολή του
αντιτίμου τους (π.δ. 210/1992).
12. Αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος πυροσβεστικών
υπαλλήλων (αρ. 5 ν. 2320/1995).
13. Αλληλογραφία προς διάφορα Υπουργεία, Αρχές,
Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Νομικά και Φυσικά πρόσωπα
για θέματα κοινής διαδικασίας που αφορούν στη διαχείριση του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΣΤ. Στους Διοικητές ή Διευθυντές των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος, στους Προϊσταμένους των Πυροσβεστικών Συνεργείων
1. Αποφάσεις συγκρότησης των τριμελών επιτροπών
προμηθειών και παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών και έργων της Υπηρεσίας τους (ν. 4270/2014).
2. Αποφάσεις ανάθεσης προμήθειας αγαθών, παροχής
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων με κατάρτιση ή χωρίς
σύμβαση, για ποσά μέχρι και 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η σχετική δαπάνη
(ν. 4270/2014, ν. 4412/2016).
3. Τη διαβίβαση δικαιολογητικών των δαπανών σε βάρος πιστώσεων που έχουν αναληφθεί από τον κύριο Διατάκτη, για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή
τους από την αρμόδια υπηρεσία (αρ. 91 ν. 4270/2014).
Ζ. Στους Προϊστάμενους/Διοικητές οργανικών μονάδων του Π.Σ. και Προϊσταμένους επιμέρους Τμημάτων
και Γραφείων αυτών
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Στήλη (1)

Στήλη (2)

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Σ.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ
ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
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Στήλη (3)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙ.ΠΥ.Ν.
Διοικητής
Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών - Δαπανών
πλην των ΔΙ.ΠΥ. του Νομού Αττικής
E.M.A.K. πλην της 1ης E.M.A.K.
Διοικητής
Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών - Δαπανών
Πυροσβεστικό Συνεργείο
Προϊστάμενος Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών - Δαπανών
Θεσσαλονίκης

1. Οι αναγεγραμμένοι επί της στήλης (2) είναι αρμόδιοι για:
1.1. Την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια υπηρεσία για την πραγματοποίηση δαπανών και την
ανάληψη - ανάκληση υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ’ εντολή του κύριου
Διατάκτη με Επιτροπικό Ένταλμα. (παρ. 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και 1α του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016).
1.2. Την υπογραφή και ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης-ανάκλησης υποχρέωσης, που εκδίδονται από την
αρμόδια υπηρεσία (παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και π.δ. 80/2016).
1.3. Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος διαφωνίας προς την αρμόδια υπηρεσία, για τις αναλήψεις υποχρεώσεων
(αρ. 4 παρ. 1γ του π.δ. 80/2016) και τον έλεγχο δαπανών (αρ. 75 ν. 4446/2016).
1.4. Την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών
οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
1.5. Την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών
μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεσή της.
1.6. Τη διαβίβαση δικαιολογητικών των δαπανών σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ’
εντολή του κύριου Διατάκτη με Επιτροπικό Ένταλμα, για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή τους από
την αρμόδια υπηρεσία (αρ. 91 ν. 4270/2014).
2. Οι αναγεγραμμένοι επί της στήλης (3) είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την υλοποίηση προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών που προΐσταται ο Δευτερεύων
Διατάκτης (στήλη 2).
Η. Στον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοίκησης και Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας:
1. Τις προτάσεις προς το αρμόδιο τμήμα της ΓΔΟΥ για ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών μειζόνων
κατηγοριών εντός του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, για ποσό από
είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00 €) μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ
(74.400,00 €) (άρθρο 71 παρ. 3 ν. 4270/2014).
2. Τις προτάσεις για μεταφορά πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, σε άλλο Ειδικό Φορέα της κεντρικής διοίκησης, για ποσό από είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
και ένα ευρώ (24.801,00 €) μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €) και, για ποσό από
είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00 €) μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ
(74.400,00 €) σε άλλο Ειδικό Φορέα της κεντρικής διοίκησης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού (άρθρου 71, παρ. 5 του ν. 4270/2014) κατόπιν εντολής
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Τις αιτιολογημένες αποφάσεις και τα συνοδευτικά έντυπα αυτών, για τη μεταφορά πιστώσεων εντός της ιδίας
μείζονος κατηγορίας δαπανών του προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, χωρίς να
μεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτής για ποσό από είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00€)
μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €) (άρθ. 71, ν. 4270/2014).
4. Τις εντολές που αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις, πληρωμές, προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών, αποφάσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς
και κάθε σχετικό με το θέμα έγγραφο ή απόφαση του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, για ποσό
από είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00 €) μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ (74.400,00 €) (αρ. 79, 80, 131 του ν. 4270/2014).
5. Τις αποφάσεις προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 του ν. 4412/2016),
στον ανταγωνιστικό διάλογο (άρθρο 30 του ν. 4412/2016) και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 και 32Α ν. 4412/2016), για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών του Ε.Φ.
1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ για ποσό από είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00
€) μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €).
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6. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των αποφάσεων ανάκλησης δέσμευσης
πίστωσης του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την
ΓΓΠΠ, για ποσό από είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
και ένα ευρώ (24.801,00€) μέχρι εβδομήντα τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €) (άρθρο 66 του
ν. 4270/2014).
7. Την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε
εξολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μ.Π.Δ.Σ. του Ε.Φ. 1047202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, για ποσό από είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00€)
μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ
(74.400,00 €) (άρθρο 67, παρ. 1 του ν. 4270/2014).
8. Την υποβολή αρμοδίως τεκμηριωμένων αιτημάτων
για την πραγματοποίηση δαπανών του Ε.Φ. 1047-2020000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ και τη σχετική εισήγηση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για ποσό
από είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και ένα ευρώ
(24.801,00 €) μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €).
9. Την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος διαφωνίας
προς την ΓΔΟΥ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (άρθρο
4 παρ. 1γ του π.δ. 80/2016) και τον έλεγχο δαπανών (άρθρο 75 ν. 4446/2016) του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που
αφορούν την ΓΓΠΠ για ποσό από είκοσι τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00 €) μέχρι εβδομήντα
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €).
10. Τις αποφάσεις έγκρισης προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του τακτικού προϋπολογισμού, την
υπογραφή των συναπτόμενων συμβάσεων προμηθειών
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τα διαβιβαστικά έγγραφα
δικαιολογητικών δαπανών για την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής, καθώς και τις αποφάσεις για
διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών ή
την παροχή υπηρεσιών με πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, τις αποφάσεις προκηρύξεων κάθε είδους
δημόσιων διαγωνισμών, καθώς και τις αποφάσεις επί
ενστάσεων, αποφάσεων κατακύρωσης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και εν γένει όλων των διοικητικών πράξεων
της κατά τα ανωτέρω επιλεγείσας διαδικασίας μέχρι και
την υπογραφή της σύμβασης, όπως και κάθε σχετικό με
τα θέματα έγγραφο του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, για ποσό από είκοσι τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσια και ένα ευρώ (24.801,00 €) μέχρι εβδομήντα
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €). (άρθρα
91 παρ. 1, 131, 132, 133 του ν. 4270/2014, ν. 4412/2016).
11. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (άρθρο 103 του ν. 4412/2016), υπεύθυνης
δήλωσης στην οποία δηλώνεται, ότι δεν έχουν επέλθει
οψιγενείς μεταβολές (άρθρο 105 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
και ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο για την υπογραφή
του συμφωνητικού (άρθρο 105 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
στο πλαίσιο των διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών
και παροχής υπηρεσιών του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που
αφορούν την Γ.Γ.Π.Π.
12. Τις προτάσεις προς το αρμόδιο τμήμα της ΓΔΟΥ
για την αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού
της ΓΓΠΠ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, κατά
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ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν
προβλεφθεί και αφορούν την ΓΓΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014, ανεξαρτήτως ποσού.
Θ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης και
Διαχείρισης Υλικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας:
1. Τις προτάσεις προς το αρμόδιο τμήμα της ΓΔΟΥ,
ανακατανομής πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών μειζόνων κατηγοριών εντός του προϋπολογισμού εξόδων
του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, για
ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(24.800,00 €) (άρθρο 71, παρ. 3 του ν. 4270/2014).
2. Τις προτάσεις προς το αρμόδιο τμήμα της ΓΔΟΥ για
αλλαγή του Ποσοστού Διάθεσης των εγγεγραμμένων
πιστώσεων των Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού Εξόδων του
Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ. (άρθρα
72 και 73 του ν. 4270/2014).
3. Τη μεταφορά πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό
Εξόδων του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την
ΓΓΠΠ, σε άλλο Ειδικό Φορέα της κεντρικής διοίκησης,
για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(24.800,00 €) και για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) ευρώ σε άλλο Ειδικό Φορέα της κεντρικής διοίκησης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού (άρθρο 71 παρ. 5 του
ν. 4270/2014) κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας.
4. Τις αιτιολογημένες αποφάσεις και τα συνοδευτικά
έντυπα αυτών, για τη μεταφορά πιστώσεων εντός της
ιδίας μείζονος κατηγορίας δαπανών του προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την
ΓΓΠΠ, χωρίς να μεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτής,
για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(24.800,00€) ευρώ (άρθρο 71 του ν. 4270/2014).
5. Τις εντολές που αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις, πληρωμές, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, αποφάσεις
κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
καθώς και κάθε σχετικό με το θέμα έγγραφο ή απόφαση
του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ, για
ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(24.800,00 €) (άρθρα 79, 80, 131 του ν. 4270/2014).
6. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των αποφάσεων ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ,
για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(24.800,00 €) (άρθρα 66 του ν. 4270/2014).
7. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου
τα επόμενα έτη του Μ.Π.Δ.Σ. του Ε.Φ. 1047-202-0000000
που αφορούν την ΓΓΠΠ, για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) (άρθρα 67, παρ.
1 του ν. 4270/2014).
8. Τις αποφάσεις έγκρισης προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του τακτικού προϋπολογισμού, την
υπογραφή των συναπτόμενων συμβάσεων προμηθειών
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τα διαβιβαστικά έγγραφα
δικαιολογητικών δαπανών για την έκδοση χρηματικών
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ενταλμάτων πληρωμής, του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που
αφορούν την ΓΓΠΠ, για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) (άρθρα 91 παρ. 1
και 131 του ν. 4270/2014).
9. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων
στοιχείων για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1047-202-0000000 που αφορούν
την ΓΓΠΠ καθώς και την εισήγηση για την κατάρτιση του
Σχεδίου αυτού (άρθρα 54 του ν. 4270/2014).
10. Τη σύνταξη εισήγησης σχετικά με την κατάρτιση
ή τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) προς το Τμήμα Τακτικού
Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, του Ε.Φ. 1047-202-0000000
που αφορούν την ΓΓΠΠ, για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) (άρθρα 91 παρ.
1 και 131 του ν. 4270/2014).
11. Την κατάρτιση πρότασης για την κατανομή των
πιστώσεων, στον τομέα πολιτικής προστασίας, προς τους
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
12. Τις προβλέψεις πιστώσεων που θα δαπανηθούν
κάθε μήνα.
13. Τις εντολές χορήγησης υλικού για τις ανάγκες της
Γ.Γ.Π.Π.
14. Τον έλεγχο και την παροχή εντολής κάθε είδους
αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών και οδοιπορικών
του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Π.
15. Την υποβολή αρμοδίως τεκμηριωμένων αιτημάτων
για την πραγματοποίηση δαπανών του Ε.Φ. 1047-2020000000 που αφορούν την ΓΓΠΠ και τη σχετική εισήγηση
για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, για ποσό μέχρι
είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €).
16. Την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος διαφωνίας
προς την ΓΔΟΥ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (άρθρο
4 παρ. 1γ του π.δ. 80/2016) και τον έλεγχο δαπανών (άρθρο 75 του ν. 4446/2016) του Ε.Φ. 1047-202-0000000
που αφορούν την ΓΓΠΠ για ποσό μέχρι είκοσι τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €).
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από την ισχύ της παρούσας απόφασης καταργούνται η αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-γ΄/27-09-2017(Β΄ 3470)
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών σχετικά
με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα του Πυροσβεστικού
Σώματος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε
υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος» και
η αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/458/ /12-09-2019 (Β΄ 3470) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας» κατά το μέρος που αφορά
αρμοδιότητες, που μεταβιβάζονται με την παρούσα.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 12121/694
(2)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Δ΄ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2019 - 31.12.2019.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4483/2017
(Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και
άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008
(Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»,
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019
(A΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119)
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.».
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9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) απόφασης των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
11. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. Φ.3/6/11589/807/
15.3.2018 (Β΄ 1019) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών σχετικά με τον «Προσδιορισμό της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων
πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τα χρονικά διαστήματα από 1.1.201831.12.2018 και 1.1.2019-31.12.2019».
12. Τις διατάξεις των αριθμ. οικ. 12705/1067/28.3.2019
(Β΄ 1238), αριθμ. 24653/2331/13.6.2019 (Β΄ 2524) και αριθμ.
οικ. 51261/4453/14.11.2019 (Β΄ 4291) κοινών υπουργικών
αποφάσεων με τις οποίες καταβλήθηκε το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση των τριών
δόσεων του Προγράμματος ΒΣΣ έτους 2019.
13. Την αριθμ. οικ 11926/677/12.3.2020 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
14. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 64η/
25.02.2020 συνεδρίασή της.
15. Το αριθμ. 10/20.11.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υπουργείου Εσωτερικών - Ε.Ε.Τ.Α.Α - Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών οικονομικού έτους 2020.
17. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη Κ.Α.Ε
2499.01 «Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»» είναι εντός
των ορίων του προϋπολογισμού έτους 2020 του Α.Κ.Α.ΓΕ.
(Φ.ΑΚΑΓΕ/1950/50/14.2.2020 (Β΄ 710)) με όριο της δαπάνης για το έτος 2020 τα 2 εκ. ευρώ.
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18. Την με αριθμ. οικ.11161/605/9.3.2020 (ΑΔΑ:
68ΛΨ46ΜΤΛΚ-ΥΛΞ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε 2499.01 «Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο σπίτι»» του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών οικονομικού
έτους 2020.
19. Την από 30.03.2018 Προγραμματική Σύμβαση
(ΑΔΑ:64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6 και ΑΔΑΜ:18SΥΜV002892333).
20. Την ανάγκη κάλυψης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για την περίοδο από 1.1.2019- 31.12.2019 στους
συνταξιούχους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
21. Την 12567/Δ1.4434/16.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα:
«Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Δ΄ δόσης που
αφορά στο 5% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που
παρασχέθηκαν για την περίοδο από 1.1.2019- 31.12.2019
στους συνταξιούχους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης–Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156), με
έκδοση επιταγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄
2371) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως..
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020
Η Γενική Διευθύντρια
Ο Αναπληρωτής
Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ
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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.

*02009412003200008*

