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Αριθμ. 178515/3508 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του 

ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 − 2015», άρθ. 20.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/
Α΄/7−6−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137) που προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄/154) και αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/97 (Α΄/38).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/23−12−2003) "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.ΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/1969 (ΦΕΚ Α'), του Ν. 998/79, 
(ΦΕΚ 289/Α/29−12−1979) και του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102/Α/
26−4−1989) "Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευ−
νας και τεχνολογίας − Δασοπροστασία και άλλες διατά−
ξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών − ΓΛΚ "παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003 και το 
αριθμ.2/34012/0022/8−11−2004 έγγραφο του ΓΛΚ−Δ 22 Μισθο−
λογίου.

7. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. 221/Α΄/5−11−2009) "Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ 24/2010 (ΦΕΚ. 56/Α΄/15−4−2010)

8. Το Π.Δ 86/2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προ−
γράμματος του Πράσινου Ταμείου "Προστασία και Ανα−
βάθμιση Δασών 2012" και έγκριση διάθεσης πίστωσης 
έτους 2012» (αρ. πρωτ. 522/23−2−2012).

10. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31 Ιουλίου 2012 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΦΕΚ 2225/Β), που αφορά τις "Ρυθμίσεις θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013", όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 173849/2461/24−9−12 (ΦΕΚ 
2580/Β΄) όμοια απόφαση ΥΠΕΚΑ.

11. Την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων επιτήρησης υγρο−
τόπων στους οποίους ενδημούν είδη της άγριας πανίδας 
που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες καθώς και 
από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο και την ανάγκη πε−
ριορισμού φαινομένων λαθροθηρίας στις περιοχές αυτές, 
με την άσκηση εποπτείας και συστηματικών ελέγχων από 
τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 177.984€, η οποία επιμερίζεται 
ως εξής:

Οικονομικό 
έτος

Δαπάνη Συ−
γκρότησης 
συνεργείων

Οδοιπορικά 
έξοδα 
συνεργείων

Προμήθεια 
Καυσίμων

2013 77.184 72.000 28.800
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του Υπ. 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που 
θα μεταφερθούν από τον αντίστοιχο ετήσιο Προϋπολο−
γισμό του, στα Περιφερειακά Ταμεία του άρθρου 55 του 
Ν.2218/84, προκειμένου να καταβληθούν στους δικαιού−
χους σύμφωνα με τις καθορισθείσες διαδικασίες του Π.Τ

13. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, το οποίο στις υπ’ αριθμ 36 και 37 συ−
νεδριάσεις του, ενέκρινε την υλοποίηση προγράμματος 
της Ειδικής Γραμματείας Δασών για την προστασία της 
άγριας πανίδας προϋπολογισμού, που θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του «Ειδικός Φορέας 
Δασών», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υλοποίηση προγράμματος της Ειδι−
κής Γραμματείας Δασών για την προστασία της άγριας 
πανίδας και το εντάσσουμε στο Μέτρο 2 «Προστασία 
άγριας πανίδας και των βιοτόπων της» του Άξονα Προ−
τεραιότητας 3 «Ανάπτυξη Δασοπονίας και Προστασίας 
Άγριας Πανίδας» του προγραμματισμού του πράσινου 
Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 177.989 €.

2. Με την υλοποίηση του προγράμματος θα εκτελε−
στούν από τις Υπηρεσίες του συνημμένου πίνακα κα−
τανομής, προληπτικοί και κατασταλτικοί έλεγχοι στη 
δραστηριότητα της θήρας καθώς και η προβλεπόμενη 
επιτήρηση των υγροβιότοπων και προστατευόμενων 
περιοχών στις περιοχές αρμοδιότητας τους, όπως ανα−
λυτικά αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα κατανομής 
ωρών και πιστώσεων της παρούσας και περιγράφονται 
στο «Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πανί−
δας» της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

3. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες (ή 12 εβδομάδες) στο διάστημα από τον Ιανουάριο 
του έτους 2013 εως και το Μάρτιο του έτους 2013. 

4. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών 
συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης, για την λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες σύμφωνα 
με το Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πα−
νίδας όπως αυτό εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 
τους πέντε μήνες ως εξής: Για τους υπαλλήλους των 
Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που θα απασχολη−
θούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση του προγράμ−
ματος μέχρι 31/3/2013, προκειμένου να προστατευθούν 
αποτελεσματικά είδη της άγριας πανίδας, να ελεγχθεί 
η παράνομη θήρα και να τηρούνται και εφαρμόζονται οι 
δασικές αστυνομικές διατάξεις, στις προστατευόμενες 
περιοχές και τους υγροτόπους, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν.Δ. 86/1969 και τις διατάξεις του Ν.998/79, 
σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας 10.368, οι οποίες 
κατανέμονται ως εξής:

Έτος 2013 (μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο) 10.368 
ώρες υπερωριακής εργασίας, από τις οποίες, 5.760 για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι ποσού 40.320€ 
και 4.608 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ποσού 36.864€.

Η δαπάνη από την διάθεση των ανωτέρω ωρών υπε−
ρωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 του Πράσινου Τα−
μείου και ειδικότερα τους ΚΑΕ 2499 και 9779.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις περιοχές ευ−
θύνης των Δασικών Υπηρεσιών του συνημμένου πίνακα 
κατανομής των ωρών (συνολικά 16 υπηρεσίες) για την εξυ−
πηρέτηση των σκοπών του προγράμματος. Σύνολο υπαλ−
λήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα μέχρι 200.
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Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και 
υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, δεν μπο−
ρούν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 
20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/2011).

Η κατανομή των διατιθέμενων ωρών υπερωριακής 
εργασίας καθώς και των αναγκαίων πιστώσεων για 
την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης, θα γίνει με 
μέριμνα των Γενικών Δ/ντών των οικείων Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων στις δασικές υπηρεσίες των απο−
κεντρωμένων διοικήσεων που θα λάβουν μέρος στο 
πρόγραμμα, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 
πίνακα κατανομής.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής Απασχόλησης 

ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι των οργανικών 
μονάδων που προαναφέρθηκαν.

6. Εγκρίνουμε τη διάθεση από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του 
συνολικού ποσού των 72.000 € για την κάλυψη του 
κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων και 
του ποσού των 38.400 € (600 €/υπηρεσία/μήνα) για την 
κάλυψη του κόστους προμήθειας καυσίμων αντίστοιχα 
σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2013, 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

Ο επισυναπτόμενος πίνακας κατανομής των ωρών 
και των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμέ−
νη Διοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της 
απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΓΕYMATIΝΕΣ ΚΥΡ. & ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡ. & ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΩΝ

ΟΔΟΙΠΟ−
ΡΙΚΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

1 Δασαρχείο
Αλεξανδρούπολης

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

2 Δ/νση Δασών
 Ροδόπης

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

3 Δασαρχείο Ξάνθης 360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

4 Δασαρχείο
Καβάλας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

5 Δασαρχείο
Σιδηροκάστρου

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

6 Δασαρχείο
Θεσσαλονίκης

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

7 Δασαρχείο
Βεροίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

8 Δ/νση Δασών
Πιερίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

9 Δασαρχείο
Λαγκαδά

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

ΣΥΝΟΛΟ 3.240 2.592 22.680 27.648 40.500 16.200

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10 Δ/νση Δασών
 Άρτας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

11 Δ/νση Δασών
Θεσπρωτίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

12 Δ/νση Δασών
Πρέβεζας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

ΣΥΝΟΛΟ 1.080 864 7.560 6.912 13.500 5.400
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ − ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

13 Δασαρχείο
Αμφιλοχίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

14 Δασαρχείο
Μεσολογγίου

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

15 Δασαρχείο
Πατρών

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

16 Δασαρχείο
Αμαλιάδας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

ΣΥΝΟΛΟ 1.440 1.152 10.080 9.216 18.000 7.200

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

   Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

F

Αριθμ. ΔΥ2α/οικ. 116219 (5)
    Αναγνώριση επιστημονικών περιοδικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2256/94 

«Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδοντια−
τρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α/94) 
με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις των πα−
ραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ') και 5 του άρ−
θρου 27 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 
143/Α/83).

2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α/2000).

3. Την υπ’ αριθμ. A3β/447/14−1−85 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 19/Β/85).

4. Τις υπ’ αριθμ. 5295/2−10−2012 και 5296/2−10−2012 Απο−
φάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση (σχετικό 3), στα 
οποία οι δημοσιευμένες εργασίες των ιατρών, αποτε−
λούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατά−
ληψη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθενται 
και τα περιοδικά: 

1. «ΕΛΕΥΘΩ» που εκδίδεται από το Σύλλογο Επιστη−
μόνων Μαιών − Μαιευτών Αθήνας και 

2. «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» που εκδίδεται από 
το Σύλλογο Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου 
(ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Αριθμ. 17500 (6)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2064/1−12−94 απόφασης 

του Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας 
για ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο 
στον νομό Θεσσαλονίκης» (Φ.Ε.Κ 904/Β΄/06−12−94), 
όπως τροποποιήθηκε [με τις υπουργικές απο−
φάσεις 16067/30.07.2008 (Φ.Ε.Κ 1576/Β΄/6−8−2008), 
14595/7.8.2009 (Φ.Ε.Κ 1787/Β΄/27−8−2009), 3647/8.3.2011, 
(ΦΕΚ 517/Β΄/5−4−2011) και 13498/12.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2507/
Β΄/4.11.2011)] και ισχύει.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 3, παράγρ. 4. α του Ν. .2206/1994 «Ίδρυση, 

Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
62/Α΄/1994), όπως αυτός ισχύει.

β. Το άρθρο 8, παράγρ.4, του ν.3270/2004 «Αρμοδιότη−
τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/2004).

γ. Το ν.2993/2002 (Φ.Ε.Κ. 58/Α΄/2002) «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 
κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν.1756/1988) και 
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν.2812/2000) και 
άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει, και συγκεκριμένα 
το άρθρο 2 παρ. 2.

δ. Το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010).

ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄/2005).

στ. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/
Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε, με το Π.Δ. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. 
160/Α΄/2012) και ισχύει.

ζ. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2012). 

η. Τον Κανονισμό Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτεί−
ας της Λειτουργίας των Καζίνο [Υ.Α. Τ/6736/2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 929), όπως τροποποιήθηκε, με τις υπουργικές απο−




