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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε−
ρινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβε−
στικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου.  .................................................. 1

Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής 
εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του 
Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/1988) όπως συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31167 οικ. Φ.105.6 (1)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερι−

νές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προ−
σωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
β. Του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 

στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
112 τ.Α΄/25−5−1998).

γ. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

ε. Του Π.δ. 124/2003 (A΄ 108) “Κανονισμός πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής 

απασχόλησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Π.δ. 109/2013 (Α΄ 144).

στ. Του Π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβα−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 
και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 

ζ. Της υπ’ αριθμ. 33/30−5−1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της αριθμ. 88/2−8−85 Π.Υ.Σ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του Ν. 2470/97 (Α’ 109) από 30−5−97).

η. Της υπ’ αριθμ. 2026439/3480/0022/30−51997 (Β΄ 462) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

θ. Τις διατάξεις του εδαφίου δ, του άρθρου 2, της 
Υ97/27−2−2015 (Β΄ 299) περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Πανούση».

ι. Το άρθρο 23 του Π.δ. 210/1992 (Α΄99).
2. Της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./17α/6200 σχετ 8675/11−5−2015 από−

φαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06, με την οποία εγκρίθηκε 
η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) πυροσβεστών εποχικής απασχό−
λησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες, προκειμένου 
να επικουρούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα 
καθήκοντά τους και ειδικότερα στην κατάσβεση των 
δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 
2015.

3. Της υπ’ αριθμ. 29903 οικ. Φ.300.16/27−5−2015 απόφαση 
Αρχηγού Π.Σ. «Υπογραφή συμβάσεων εργασίας εποχικού 
προσωπικού».

4. Την από ημερομηνία υπογραφής εισήγηση του Γενι−
κού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
(στο πρώην ΥΔΤ και Π.τ.Π) του υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσωπι−
κό με ειδικότητες: α) εργάτες πυρόσβεσης – διάσωσης, 
β) οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, γ) πυροφύλακες, 
δ) εργάτες και οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων 
τμημάτων, συνολικού αριθμού 1.500 ατόμων, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προ−
σελήφθη το έτος 2015 έως πέντε (5) μήνες υποχρεούται 
λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και 
των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, 
να απασχολείται υπερωριακά, να εργάζεται κατά τις 
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Αριθμ. οικ.: 26539 (2)
  Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτρο−

πής εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του 
Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄/1988) όπως συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) απόφα−
ση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του 

Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως ΥΧΟΠ» (57/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 «Γενι−

κός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 

του Π.δ. 71/1988 που προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. 
33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής» (ΦΕΚ 167/Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005 
«περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄).

6. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» ΦΕΚ (137/Α΄), όπως τροποποιήθη−
κε με το Ν. 2081/1992 ΦΕΚ (154/Α΄) και το Ν. 2469/1997 
ΦΕΚ (38/Α΄) και όπως αυτοί κωδικοποιήθηκαν με το 
Π.δ. 63/2005 ΦΕΚ (98/Α΄).

7. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄).

8. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 22/Α΄).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ5/27−1−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 204/Β΄).

10. Την υπ’ αριθμ. Υ112/3−5−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 311/Β΄).

11. Την υπ’ αριθμ. Υ97/20−2−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη 
Πανούση» (ΦΕΚ 299/Β΄).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ98/20−2−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο 
Ξυδάκη» (ΦΕΚ 299/Β΄).

13. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) και 
ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

14. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφα:
α) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/314493/5967/5411/

4475/30−12−2014 της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστή−
ριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) 74192 Φ.100.4/12−12−2014 του Αρχηγείου Πυροσβεστι−
κού Σώματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,

γ) ΔΠ/Φ7.4/οικ.9685/12−8−2014 και 12991/166/Φ27/
16−12−2014 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

δ) 32033/14/4−3−2015 του Τεχνικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος.

15. Την από 19−5−2015 εισήγηση της Διευθύντριας 
Α.Ο.Κ.Α. του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Συστήνουμε και συγκροτούμε στη Γενική Δ/νση Πο−

λεοδομίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πενταμελή Επιτροπή 
υπαλλήλων και ιδιωτών επιστημόνων, ως εξής:

1) Σκάρλα Αθηνά του Νικολάου, ΠΕ Μηχανικών, Πρόε−
δρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Ζαχαρόπουλο 
Ηλία του Γεωργίου, ΠΕ Μηχανικών, υπαλλήλους της Δ/
νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδει−
οδοτήσεων του ΥΠΑΠΕΝ.

2) Μπία Νικόλαο του Ιωάννου, ΠΕ Μηχανικών, με ανα−
πληρωτή την Τσαρτίνογλου Ευφροσύνη του Εμμανουήλ, 
ΠΕ Μηχανικών, υπαλλήλους της Δ/νσης Αρχιτεκτονι−
κής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του 
ΥΠΑΠΕΝ.

3) Κρασσά Μιχαήλ του Γεωργίου, Επιπυραγό (12724) 
της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος, με αναπληρωτή τον Ψαλίδα Κλεάνθη του Γε−
ωργίου, Πυραγό (11706) του Β΄ Γραφείου Πυρασφαλείας 
της Δ.Π.Σ Αθηνών.

4) Γρίβα − Σκουμπάφη Πέτρο, Μηχανολόγο Μηχανικό, 
με αναπληρωτή την Κωνσταντοπούλου Φούλα, Αρχιτέ−
κτονα Μηχανικό, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελη−
τηρίου Ελλάδος.

5)
i. Πιπεροπούλου Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου, ΠΕ Μη−

χανικών, με αναπληρωτή την Φέρτη Ελένη του Νικολάου, 
ΠΕ Μηχανικών, υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του ΥΠΑΠΕΝ, για την έγκριση μελετών των 
κτιρίων της κατηγορίας χρήσεων (Ζ) Βιομηχανίες − Απο−
θήκες.

ii. Φρισήρα Κωνσταντίνο του Χρήστου, ΠΕ Μηχανικών, 
με αναπληρωτή τον Χαρμαλιά Νικόλαο του Θεοφίλου,ΤΕ 
Μηχανικών, υπαλλήλους της Δ/νσης Μελετών και Εκτέ−
λεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
για την έγκριση μελετών των κτιρίων της κατηγορίας 
χρήσεων (ΣΤ) − Χώροι Συνάθροισης Κοινού.

6) Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί ο Συριώ−
της Σταμάτιος του Νικολάου, TE Μηχανικών, υπάλληλος 
της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών 
και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΑΠΕΝ, με αναπληρωτή την 
Νικολάου Ευγενία του Κωνσταντίνου, διοικητικό υπάλ−
ληλο της ίδιας Δ/νσης.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση των μελετών πα−
θητικής πυροπροστασίας κτιρίων μεγάλης κλίμακας με 
ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία τα οποία εμπίπτουν στην 
κατηγορία χρήσεων (ΣΤ) των χώρων συνάθροισης κοινού και 
(Ζ) των βιομηχανικών − αποθηκών του άρθρου 15 του Π.δ/
τος 71/1988 κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του 
Π.δ/τος αυτού, με ανάλογη όμως αύξηση των ενεργητικών 
μέτρων πυροπροστασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισο−
δύναμος βαθμός πυρασφαλείας κτιρίων και πληθυσμού τους. 

Η Επιτροπή κατά την κρίση της μπορεί να ορίσει 
συντελεστές βαρύτητας σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης 
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των προτεινόμενων (απαιτούμενων και επιπρόσθετων) 
ενεργητικών συστημάτων πυρασφαλείας, όπως επίσης 
να χρησιμοποιήσει όποιες άλλες αναγνωρισμένες τεχνι−
κές προδιαγραφές (εθνικές, ευρωπαϊκές ή και διεθνείς) 
θεωρεί αναγκαίες και κατάλληλες για να υποστηρίξουν 
αντικειμενικά τις εγκρίσεις της.

3. Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων, 
συντάσσεται πρακτικό και απόφαση έγκρισης της με−
λέτης παθητικής πυροπροστασίας και διαβιβάζεται το 
σύνολο της μελέτης πυροπροστασίας στην αρμόδια 
Υπηρεσία Δόμησης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
τον αρμόδιο για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φο−
ρέα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχει τη μελέτη και 
την εφαρμογή αυτής από άποψη ενεργητικής πυρο−
προστασίας και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας.

4. Στις περιπτώσεις τροποποίησης, κατόπιν αιτιολογι−
κής έκθεσης του επιβλέποντα μηχανικού, των πρόσθε−
των ενεργητικών συστημάτων που έχουν αξιολογηθεί 
και εγκριθεί από την Επιτροπή και έχουν ελεγχθεί από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το σύνολο της μελέτης 
δύναται να υποβάλλεται εκ νέου στην Επιτροπή για 
επαναξιολόγηση και έγκριση, ακολουθώντας εξ αρχής 
την οριζόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.δ/γματος 
71/1988 διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αιτιολογη−
μένη πρόταση του φορέα λειτουργικότητας του κτιρίου 
πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση της ελέγχουσας 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία θα τεκμηριώνε−
ται ότι οι τροποποιήσεις ήταν απολύτως αναγκαίες και 

με αυτές δεν υποβαθμίζεται ο επιδιωκόμενος βαθμός 
πυρασφαλείας κτιρίου και κοινού.

Άρθρο 2
1. Η Επιτροπή που συγκροτείται με την παρούσα εί−

ναι μη αμειβόμενη, οι δε συνεδριάσεις της θα γίνονται 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής (3ετής) αρχο−
μένη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η Νομική Υποστήριξη της Επιτροπής, όταν απαιτεί−
ται, παρέχεται από το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Έργου του ΥΠΑΠΕΝ.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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