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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των Ο.Τ.Α.».

2

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες για πέντε (5) ιδιώτες χειριστές Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, των Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11535

(1)

Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των Ο.Τ.Α.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του ν. 4555/2018
(Α’/133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του
ν. 3852/2010 (87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 123/2016 (208/Α’) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης...,
Μεταφορών και Δικτύων».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β’/2168) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
6. Το υπ’ αριθμ πρωτ. 1015/28-11-2018 Πρακτικό
της 9ης Συνεδρίασης του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αρ. Φύλλου 614

7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του
Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».
8. Την από 15. 01. 2019 Εισήγηση του Γενικού Δ/ντή
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής
Πολιτικής.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μειώνουμε για το έτος 2019, το ποσοστό χρηματοδότησης του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των
Ο.Τ.Α.» που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από 2 % σε 0,57% επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που αποδίδονται στους δήμους και τις περιφέρειες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3836 οικ. Φ. 105.6
(2)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες για πέντε (5) ιδιώτες
χειριστές Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των Εναέριων Μέσων
Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015
(Α’/176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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1.2. Του ν. 4270/14 (Α’/143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης».
1.3. Του άρθρου 59 του ν. 4443/16 (Α’/32) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή
εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας
2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30,
31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την
κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392,
III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την
προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις».
1.4. Του άρθρου 23 του π.δ. 210/92 (Α’/99) «Κωδικοποίηση διατάξεων π.δ. του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».
1.5. 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).
1.6. Του π.δ. 59/2009 (Α’/82) «Κανονισμός πρόσληψης
στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού
Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών».
1.7. Του π.δ. 80/2016 (Α’/145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους διατάκτες».
1.8. Του π.δ. 86/18 (Α’/159) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
1.9. Του π.δ. 88/18 (Α’/160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.10. Της υπ’ αριθμ. 2/80052/0022/24-12-2007 (Β’/2428)
Κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών ιδιωτών
Κυβερνητών και Συγκυβερνητών Ε/Π, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/22261/0022/15-4-2008.
1.11. Της υπ’ αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β’/17)
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας».
1.12. Της υπ’ αριθμ. 33/06 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).

Τεύχος Β’ 614/26.02.2019

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/15363, Σχετ.
18051/13-6-2018 απόφαση Επιτροπής του Άρθρου 2
της παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/06.
3. Την 8000/1 /2019/7β’ /1-2-2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού
(στο πρώην ΥΔΤ και Π.τ.Π) του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
4. Ότι, με τις:
α) υπ’ αριθμ. 3679 οικ. Φ.211.5/17-1-2018 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (ΑΔΑ:ΨΨ6Φ465ΧΘ7-ΞΧΠ).
β) υπ’ αριθμ. 91 οικ. Φ.211.5/22-1-2018 απόφαση Διοικητή Υ.Ε.Μ.Π.Σ. (ΑΔΑ:Ω3Ω9465ΧΖΘ7-ΙΕ8) προσελήφθησαν την 22-1-2018 στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του
Πυροσβεστικού Σώματος, τρεις (3) ιδιώτες χειριστές στα
Ε/Π AS-332L1, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του
Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί τρεις (3) κατ’
ανώτατο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο
όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
5. Ότι, με τις:
α) υπ’ αριθμ. 41639 οικ. Φ.211.5/11-7-2018 απόφαση
Αρχηγού Π.Σ. (ΑΔΑ:6ΣΨΗ465ΧΘ7-Λ57).
β) υπ’ αριθμ. 748 οικ. Φ.211.5/12-7-2018 απόφαση Διοικητή Υ.Ε.Μ.Π.Σ. (ΑΔΑ:Ω3ΜΒ465ΧΘ7-ΑΦΥ) προσελήφθησαν την 12-7-2018 στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του
Πυροσβεστικού Σώματος, δύο (2) ιδιώτες χειριστές στα Ε/Π
ΒΚ-117, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών,
η οποία μπορεί να παραταθεί τρεις (3) κατ’ ανώτατο φορές
και για δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο όριο κάθε φορά,
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος.
6. Ότι οι ιδιώτες χειριστές των Ε/Π, υποχρεούται λόγω
της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των
αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, να
απασχολούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις
νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, αποφασίζουμε:
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, των πέντε
(5) ιδιωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιώτες χειριστές Ε/Π χειριστών, για το 1ο
εξάμηνο του 2019, ως ακολούθως:
α. Μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες συνολικά ο καθένας,
για απογευματινή εργασία,
β. Μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες συνολικά ο καθένας,
για νυχτερινή εργασία.
γ. Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες συνολικά ο καθένας, για
απογευματινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες.
δ. Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες συνολικά ο καθένας,
για νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες.
(Σύνολο 500 ώρες: 100 ώρες/άτομο x 5 άτομα).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
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ωραρίου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στο
Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιώτες χειριστές Ε/Π, συνολικού
αριθμού πέντε (5) ατόμων, για το 1ο εξάμηνο του 2019,
μέχρι εκατό (100) ώρες συνολικά ο καθένας.
(Σύνολο 500 ώρες: 100 ώρες/άτομο x 5 άτομα).
3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιώτες χειριστές Ε/Π,
συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για το 1ο εξάμηνο
του 2019, μέχρι ογδόντα (80) ώρες συνολικά ο καθένας.
(Σύνολο 400 ώρες: 80 ώρες/άτομο x 5 άτομα).
5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 1400 ώρες
συνολικά για πέντε (5) ιδιώτες χειριστές Ε/Π και ανέρ-
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χονται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων
εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (17.870,29 €),
θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. "1043.202.0000000" στο
λογαριασμό 2120201001 (το ποσό των 9.054,90 €) και
λογαριασμό 2120202001 (το ποσό των 8.815,39 €) οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Τεύχος Β’ 614/26.02.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02006142602190004*

