
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 22942 οικ. Φ.105.6 
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-

χτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυρο-

σβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2020.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2. Του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98).

1.3. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

1.4. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4647/ 
2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

1.5. Του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 
Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.

1.6. Του άρθρο 23 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση δι-
ατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99).

1.7. Του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυ-
ροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχό-
λησης» (Α΄ 62).

1.8. Του π.δ. 38/2020 «Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό 

Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 73).
1.9. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και της περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

1.11. Του π.δ. 8/2020 «Εξαίρεση των Υπουργείων Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του 
ν. 4622/2019» (Α΄ 7).

1.12. Της αριθ. 1673/27-03-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).

2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.79/7698 ΣΧΕΤ: 
10813,12784/15-04-2019 απόφαση Επιτροπής της 
Π.Υ.Σ.33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1).

3. Της αριθ. 23710 οικ. Φ. 211.5/25-04-2018 απόφασης 
Αρχηγού Π.Σ. «Υπογραφή συμβάσεων εργασίας εποχι-
κού προσωπικού».

4. Την αριθ. 8000/1/2020/50-β΄/15-05-2020 σύμφω-
νη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη.

5. Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσω-
πικό, συνολικού αριθμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν το έτος 2020 έως 
έξι (6) μήνες υποχρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του 
πυροσβεστικού έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών 
και εκτάκτων αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά, να 
εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό 
Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης συνολι-
κού αριθμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ατόμων 
και διάρκειας απασχόλησης για το έτος 2020 έως έξι (6) 
μήνες, ως ακολούθως.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984

20509



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20510 Τεύχος B’ 1984/23.05.2020

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, ως ακολού-
θως:

1.1 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από 
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομε-
ταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ και 
ΜΕΤΠΕ.

(Σύνολο 28.530 ώρες για 317 άτομα).
1.2 Μέχρι εξήντα (60) ώρες συνολικά ο καθένας από 

τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερο-
μεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.

(Σύνολο 12.480 ώρες για 208 άτομα).
1.3 Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από 

τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερομε-
ταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ, 6ης 
ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και του αερομεταφερόμενου τμήματος 
της Π.Υ. Τριπόλεως.

(Σύνολο 8.760 ώρες για 219 άτομα).
1.4 Μέχρι τριάντα (30) ώρες ο καθένας, για τους πυ-

ροσβέστες εποχικής απασχόλησης που απασχολούνται 
σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της 5ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ 
Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αρ-
γοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. 
Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και αυτών που απασχολούνται 
στις λοιπές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Χώρας.

(Σύνολο 52.680 ώρες για 1.756 άτομα).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ατόμων για χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη 
λύση της σύμβασής τους, ως ακολούθως:

2.1 Μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες συνολικά ο κα-
θένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης 
ΕΜΑΚ και του ΜΕΤΠΕ.

(Σύνολο 47.550 ώρες για 317 άτομα).
2.2 Μέχρι εκατόν τριάντα πέντε (135) ώρες συνολικά ο 

καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του 
Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.

(Σύνολο 28.080 ώρες για 208 άτομα).
2.3 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας 

από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αε-
ρομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ 
6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και του αερομεταφερόμενου τμή-
ματος της Π.Υ. Τριπόλεως.

(Σύνολο 26.280 ώρες για 219 άτομα).
2.4 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας, για 

όλους τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που 
απασχολούνται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της 
5ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξαν-
δρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτι-
λήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και σε 
υπηρεσίες, οι οποίες βάσει του επιχειρησιακού σχεδια-
σμού στελεχώνουν περιπολικά σε 24ωρη βάση.

(Σύνολο 166.440 ώρες για 1.387 άτομα).
2.5 Μέχρι ογδόντα (80) ώρες ο καθένας, για όλους τους 

υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που 
υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια 
που δεν στελεχώνουν 24ωρο περιπολικό.

(Σύνολο 29.520 ώρες για 369 άτομα).

3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ατόμων για χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη 
λύση της σύμβασής τους, ως ακολούθως:

3.1 Μέχρι εκατόν τριάντα πέντε (135) ώρες συνολικά ο 
καθένας από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης 
ΕΜΑΚ και του ΜΕΤΠΕ.

(Σύνολο 42.795 ώρες για 317 άτομα).
3.2 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας 

από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αε-
ρομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.

(Σύνολο 24.960 ώρες για 208 άτομα).
3.3 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας 

από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αε-
ρομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ, 
6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και του αερομεταφερόμενου τμή-
ματος της Π.Υ. Τριπόλεως.

(Σύνολο 26.280 ώρες για 219 άτομα).
3.4 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας, για 

όλους τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που 
απασχολούνται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της 
5ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξαν-
δρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτι-
λήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και σε 
υπηρεσίες, οι οποίες βάσει του επιχειρησιακού σχεδια-
σμού στελεχώνουν περιπολικά σε 24ωρη βάση.

(Σύνολο 166.440 ώρες για 1.387 άτομα).
3.5 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας, για 

όλους τους υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απα-
σχόλησης που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρε-
σίες και Κλιμάκια που δεν στελεχώνουν περιπολικά σε 
24ωρη βάση.

(Σύνολο 44.280 ώρες για 369 άτομα).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για δύο χιλιάδες πε-

ντακόσια (2.500) άτομα που θα απασχοληθούν υπερω-
ριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα ως 
άνω οριζόμενα ανέρχεται στις επτακόσιες πέντε χιλιάδες 
εβδομήντα πέντε (705.075) ώρες.

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημί-
ωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) εποχικών πυροσβεστών 
ανέρχονται στο ποσό των 1.629.039,15 ευρώ, θα καλυ-
φθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμε-
νου προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.1047-202-0000000 
«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» υπό Α.Λ.Ε. 
2130201001 και Α.Λ.Ε. 2130202001 οικονομικού έτους 
2020.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020      

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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