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                     Αθήνα,  11 Φεβρουαρίου  2013 

 

            

         Αρ.  Πρωτ.:  125131/612  
 

                          

                     Προς:   ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                          
 

Ταχ. ∆/νση        :  Χαλκοκονδύλη  31                                                             

Τ.Κ.                   :  10164      Αθήνα                                             

Πληροφορίες   :  Σ. Κολλάρου, Ευ. Γκουντούφας 

Τηλέφωνο         :  210 – 2124564, 4695 

FAX                  :  210 - 5244135  

Email                :  s.kollarou@prv.ypeka.gr         

            

 

ΘΕΜΑ :  Πρόγραµµα  επιφυλακής  υπαλλήλων  για  την  εξυπηρέτηση  των αναγκών του 

                 Συντονιστικού Κέντρου ∆ασοπροστασίας (ΣΚ∆-1591), στα πλαίσια υλοποίησης 
                 του Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2013. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

2. Το Π.∆. 189/2009  (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», 

όπως τροποποιήθηκε  µε το Π∆ 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009».  

3. Την αριθµ. 2877/2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 

4. Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, 

µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 

5. Τις  διατάξεις  του   Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄)  «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», καθώς και την αριθ. Υ 46/06.07.2012 (ΦΕΚ 2101 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής 

Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη». 

6. Τις διατάξεις του  άρθρου  20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 

µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και 

υπαλλήλων του δηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και 

αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος  και άλλες συναφείς 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289 Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.   

9.  Τις διατάξεις του Ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και 

τεχνολογίας -∆ασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.  Τις διατάξεις του άρθρου 41  Ν.3979/2011  (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις». 

11.  Την αριθµ. 57949/23.11.12 ΥΑ (ΦΕΚ 3231 Β΄), «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 

του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κλπ». 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

&  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ  

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ∆ΑΣΩΝ                                     

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  &  Φ.Π. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  &  Φ. Π. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
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12.  Την µε αρ. πρ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών  «Παροχή  οδηγιών 

για την εφαρµογή των διατάξεων του ∆εύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής». 

13.  Την  αριθµ. 77822/4740/23.06.95 (ΦΕΚ  597  Β΄) ΥΑ, για τον  καθορισµό  της  έδρας,  του  ωραρίου  

λειτουργίας,  των  αρµοδιοτήτων,  της  διάρθρωσης,  του  εξοπλισµού  και  της  στελέχωσης  του  

Συντονιστικού  Κέντρου  ∆ασοπροστασίας (ΣΚ∆ 1591),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σύµφωνα  µε  

την  αριθµ.  90276/1395/21.04.08 (ΦΕΚ  815  Β΄) απόφαση. 

14.  Την αρ. πρ. 160/22.01.13 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

«Έγκριση Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Προστασία και Αναβάθµιση ∆ασών 

2013» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2013» η οποία επέχει θέση ανάληψης υποχρέωσης του 

Πράσινου Ταµείου (Α∆Α : ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7). 

15.  Την αριθµ. 125120/327/24.01.13 (ΦΕΚ 112 Β΄) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  

Κλιµατικής Αλλαγής µε την οποία κρίθηκε απαραίτητη η καθιέρωση  υπερωριακής εργασίας για την 

υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος «Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2013» και κατανοµή 

αντιστοίχου αριθµού ωρών (Α∆Α: ΒΕΥΦ0-ΥΥΨ). 

16.  Την αρ. πρ. 125935/542/05.02.13 (Α∆Α: ΒΕΥΘ0-ΜΚΓ) εγκύκλιο του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών, 

«Υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2013». 

17.  Τις ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου ∆ασοπροστασίας για την 

υποστήριξη και την ενίσχυση των µέτρων υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Α. Καθορίζουµε το πρόγραµµα λειτουργίας - επιφυλακής του Συντονιστικού Κέντρου 

∆ασοπροστασίας (Σ.Κ.∆. –1591) συνολικής διάρκειας δεκατριών εβδοµάδων, για την περίοδο από 11.02.13 

µέχρι και 12.05.13, από υπαλλήλους της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. της 

Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι΄ της παρούσης.  Τα καθήκοντα των 

υπαλλήλων επιφυλακής του Σ.Κ.∆. - 1591, πέρα από τα γενικώς οριζόµενα στις σχετικές µε τη 

∆ασοπροστασία και τη λειτουργία του εν λόγω κέντρου διατάξεις, αποφάσεις και εγκυκλίους,  είναι για το 

προαναφερθέν διάστηµα τα καθοριζόµενα στην αριθµ. 125120/327/24.01.13 (ΦΕΚ 112 Β΄) απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιµατικής Αλλαγής και την αριθµ. 125935/542/05.02.13 σχετική 

εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών, καθώς και σε οποιαδήποτε νέα εκδοθεί αρµοδίως. 

Οι ορισθέντες υπάλληλοι  επιφυλακής στο Σ.Κ.∆. – 1591 θα έρχονται σε επικοινωνία, για κάθε 

συµβάν που αφορά περιστατικό λαθροϋλοτοµίας ή παράνοµης διακίνησης δασικών προϊόντων, µε το 

συνεργείο επιφυλακής που θα λειτουργεί στα ∆ασαρχεία, τις ∆/νσεις  ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων, τις ∆/νσεις 

∆ασών των Νοµών και τις ∆/νσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

της Χώρας, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της ανωτέρω µνηµονευόµενης Υ.Α. Πριν από τη λήξη της 

καθηµερινής υπηρεσίας, θα υποβάλλουν µε ΦΑΞ συνοπτική αναφορά των περιστατικών που επιλήφθηκαν, 

στο αρµόδιο Τµήµα Α΄ της ∆ιεύθυνσης  Προστασίας ∆ασών & Φ.Π., σε προκαθορισµένη φόρµα εντύπου. 

Οι  ώρες  υπερωριακής  απασχόλησης  κατά  µήνα  και  υπάλληλο  για  το  πρόγραµµα  λειτουργίας  -  

επιφυλακής των ανωτέρω επιχειρησιακών κέντρων, για ολόκληρη την προαναφερόµενη περίοδο ορίζονται  

µέχρι 32 από τις οποίες, οι 20 ώρες αντιστοιχούν σε απογευµατινή  εργασία (συµπεριλαµβανοµένου και του 

Σαββάτου) και  οι  12  ώρες  σε  εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιµες ηµέρες. Για την παροχή 

εργασίας το πρωί του Σαββάτου θα χορηγείται µία (1) ηµέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα. 

Οµοίως, θα χορηγείται ένα ρεπό για την παροχή εργασίας κατά τις επίσηµες αργίες στις 18 Μαρτίου, 25 

Μαρτίου, 1, 3 και 6 Μαΐου. Η επιφυλακή για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων για την  εξυπηρέτηση 

των αναγκών του Σ.Κ.∆., θα γίνεται από ώρα 15:30 µ.µ. έως και 22:00 µ.µ. τις καθηµερινές και τα 

Σάββατα και από 08:00 π.µ. έως και 20:00 µ.µ. τις Κυριακές και Εξαιρέσιµες ηµέρες. 

Η  υπερωριακή  εργασία  θα  παρέχεται  στην  έδρα  του  Συντονιστικού  Κέντρου  ∆ασοπροστασίας  

(Σ.Κ.∆.) της  Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών (Τέρµα Αλκµάνος - ΙΛΙΣΙΑ). 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παρεχοµένης υπερωριακής απασχόλησης στο 

ανωτέρω Συντονιστικό Κέντρο, ορίζεται ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών & 

Φ.Π., ο οποίος τελεί σε µη προγραµµατισµένη επιφυλακή, παρέχοντας το σύνολο των προβλεποµένων ωρών  
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υπερωριακής απασχόλησης στη διάρκεια κάθε µήνα στα προαναφερόµενο Κέντρο, ή ο νόµιµος  

αναπληρωτής του. Επιτρέπουµε την αµοιβαία αντικατάσταση και συµπλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων  

επιφυλακής που συµµετέχουν στη συγκρότηση των συνεργείων σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι΄, σε  περίπτωση 

κωλύµατος, ασθένειας κ.λπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνεται έγκαιρα ο  προαναφερόµενος 

αρµόδιος Προϊστάµενος, ώστε να  γίνεται η σχετική αλλαγή στο πρόγραµµα επιφυλακής.   

Β. Εξουσιοδοτούµε τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. και  απόντος  αυτού  το  

νόµιµο αναπληρωτή του, για την έκδοση µηνιαίων αποφάσεων καθορισµού των υπαλλήλων που θα 

εξυπηρετήσουν κάθε µήνα το Σ.Κ.∆. καθώς και  τον Προϊστάµενο του Α΄ Τµήµατος της ∆/νσης Προστασίας 

∆ασών & Φ.Π. και απόντος αυτού το νόµιµο αναπληρωτή του, για την τροποποίηση του προγράµµατος 

επιφυλακής, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται προσθήκη ή  αντικατάσταση υπαλλήλου σε αυτό, συνεπεία 

µεταθέσεως, ασθενείας, παραίτησης, κανονικής άδειας κ.λπ. 

Γ. Για τη συµµετοχή των υπαλλήλων µας στα περίπολα για την Αττική, όπως αυτά περιγράφονται 

στις ανωτέρω (15) και (16) σχετικές, θα εκδίδονται ανά περίπολο οι προβλεπόµενες από τις ανάλογες 

διατάξεις διοικητικές πράξεις, σύµφωνα µε την εισήγηση του παραπάνω αρµοδίου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης 

Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. 

 

 

       

                                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  

      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π. 

  

 

 

                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

α.  Γραφείο  Αναπληρωτή Υπουργού  Π.Ε.Κ.Α κου Καλαφάτη  

Αµαλιάδος  17, Τ.Κ. 11523    ΑΘΗΝΑ 

 
β. Γραφείο Γενικής Γραµµατέα Π.Ε.Κ.Α. κας Ευαγγελίδου 

Αµαλιάδος  17, Τ.Κ. 11523    ΑΘΗΝΑ 

 
γ. Πράσινο Ταµείο  

           Λυκούργου 17, Τ.Κ. 10552       ΑΘΗΝΑ 

 

δ.  Γραφείο  Ειδικού  Γραµµατέα  ∆ασών  
                                                                Ενταύθα 

   
ε.  ∆ιευθύνσεις  Κεντρικής  Υπηρεσίας  ( για  την  ενηµέρωση  των  υπαλλήλων  που  συµµετέχουν  στη  

συγκρότηση  των  συνεργείων)   

                                                                Ενταύθα 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ι 
 

Ανήκει  στην  υπ.  αριθµ. 125131/612/11-2-2013απόφαση  της Γενικής  ∆/νσης  Ανάπτυξης  &  

Προστασίας  ∆ασών  &  Φ.Π.  της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του  Υ.Π.Ε.Κ.Α.. 

 

 

Πρόγραµµα  επιφυλακής  υπαλλήλων  για  την  εξυπηρέτηση  του  Συντονιστικού  Κέντρου  

∆ασοπροστασίας  (  Σ.Κ.∆.. -  1591),  από  11.02.13    έως  και    12.05.13 

 

 

Α/Α 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 Από  11 / 2   έως  

 &  17 / 2 / 2013 
Τσιλίκουνας Σταύρος Μπόκαρης Νικόλαος 

2 Από  18 / 2   έως  

 &  24 / 2 / 2013 
Καραµπίνη Ουρανία Στάµου Ιωάννης 

3 Από  25 / 2   έως  

 &  3 / 3 / 2013 
Πατσώνης Παύλος  

Κωνσταντακοπούλου 

Γεωργία 

4 Από  4 / 3   έως  

 &  10 / 3 / 2013 
Αναστασίου Μαρία Ράτσικας Γεώργιος 

5 Από  11 / 3  έως  

 &  17 / 3 / 2013 
Καραφύλλης ∆ηµήτρης Νικολετόπουλος Άρης 

6 Από  18 / 3   έως  

 &  24 / 3 / 2013 
Αγγέλου Θωµάς Κούτλα Αικατερίνη  

7 Από  25 / 3   έως  

 &  31 / 3 / 2013 
Παπαθανασίου Κων/νος Ψαρογένης Συµεών 

8 Από  1 / 4   έως  

 &  7 / 4 / 2013 
∆ρούγας Παναγιώτης Κολλάρου Σοφία 

9 Από  8 / 4   έως  

 &  14 / 4 / 2013 
Πρωϊµάκης Ζαχαρίας Αποστόλου ∆ηµήτρης 

10 Από  15 / 4   έως  

 &  21 / 4 / 2013 
Καραχλέ Βάϊα Τραϊφόρος Κων/νος 

11 Από  22 / 4   έως  

 &  28 / 4 / 2013 
Στρακαντούνα Ειρήνη Τρυφέρης Αλέξανδρος 

12 Από  29 / 4   έως  

 &  5 / 5 / 2013 
Καρακώστα Χρύσα Φωτίου Βασίλειος 

13 Από  6 / 5   έως  

 &  12 / 5 / 2013 
∆ρούγας Παναγιώτης Γάδης Κάρολος 
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