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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 26/2015 (1)
  Έγκριση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος για κα−

θαριότητα του Τελωνείου Αργοστολίου έτους 2015.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 66 και 91 παρ. 7β του Ν. 4270/2014 

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας −Δη−
μόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις και

β) Του άρθρου 6 του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως 
δαπανών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 2314/1953 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Περί τροποποιήσεως των περί 
καθαρισμού των δημόσιων καταστημάτων διατάξεων».

3. Την απόφαση αριθ. 2062200/6414/0004/1997 (ΦΕΚ Β΄ 
158/1997) «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουρ−

γού Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερει−
ακών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημοσιονομικών 
Ελέγχων και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

4. Την παράγραφο 10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 95Α΄).

5. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741/ 
Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού διαδι−
κασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών 
πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτι−
ρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο 2 αυτής».

6. Την απόφαση αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ Β΄ 
754/1997) «Ορισμός κύριων Διατακτών».

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

8. Την απόφαση αριθμ. 2/85801/0004/5.11.2014 (ΑΔΑ: 
618ΦΗ−ΛΥΦ) Υπ. Οικονομικών «Τοποθέτηση Προϊστα−
μένων στις Υ.Δ.Ε. στους νομούς πλην των ΥΔΕ στις 
Νομαρχίες Αθηνών και Πειραιώς».

9. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας για 
το έτος 2015 πίστωση στον ειδικό Φορέα 233 και ΚΑΕ 
1232 για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας ποσού 
1.500,00 ευρώ.

10. Τη σχετική απόφαση 17/5.1.2015 (ΑΔΑ:Ψ055Η−4ΗΨ) 
ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης με α/α 1936 στο Βι−
βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας.

11. Το γεγονός ότι προκαλείται συνολική δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού 1.440 €.

12. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή μηνιαίου χο−

ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου 
Αργοστολίου του Ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232 στο 
ποσό των 120,00 ευρώ από 7.1.2015 έως και 31.12.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αργοστόλι, 7 Ιανουαρίου 2015

Ο Προϊστάμενος ΥΔΕ
Σ. ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ 
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2. Dichtungen von Heinrich Heine, Hoffmann & Campe, 
Hamburg 1864. Σειρά βιβλίων με τα άπαντα του Henirich 
Heine: 18 τόμοι (η σειρά περιλαμβάνει 20, λείπουν οι 
τόμοι 1 και 4), 18 x 12 εκ.

3. Ferdinand Gregorovius, Eine ionische Idylle, Brockhaus 
verlag, zweite auflage, Leipzig 1884, 17 x 12 εκ.

4. Max Herzig, Viribus Unitis. Das Buch vom Kaiser, 
Budapest/Wien/ Leipzig 1898,46 x 36,5 εκ.

5. Hans Schöningen, Kaiser Wilhelm II. und seine Zeit. 
1888−1913, Hansa Verlag/Hamburg 1913, 34 x 29 εκ.

6. Michael Barfour, Der Kaiser Wilhelm II. und seine Zeit, 
Propyläen, Berlin 1964, 23 x 15 εκ.

Αναμνηστικά μετάλλια και νομίσματα:
1. Πλακίδιο αναμνηστικό των 60 ετών της βασιλείας 

του Φραγκίσκου Ιωσήφ,  1908, ορείχαλκος, 9,5 x 4 εκ.
2. Αναμνηστικό μετάλλιο που απεικονίζει την αυτο−

κράτειρα Ελισάβετ (πίσω όψη: στέμμα και επιγραφή), 
1867, ορείχαλκος, διάμ. 3 εκ.

3. Αναμνηστικό μετάλλιο της αργυρής επετείου των 
γάμων του αυτοκρατορικού ζεύγους της Αυστρίας (πίσω 
όψη: η μορφή της Forutna Redux), 1879, ορείχαλκος, διάμ. 
4 εκ.

4. Αναμνηστικό μετάλλιο της αργυρής επετείου των 
γάμων του αυτοκρατορικού ζεύγους της Αυστρίας (πίσω 
όψη: η μορφή της Forutna Redux), 1879, ορείχαλκος, διάμ. 
4 εκ.

5. Αναμνηστικό μετάλλιο με τις προτομές του αυτο−
κρατορικού ζεύγους της Αυστρίας (πίσω όψη: η προ−
σωποποίηση της Βιέννης υποκλίνεται μπροστά στην 
Ελισάβετ και τον Φραγκίσκο Ιωσήφ προσφέροντας τους 
ένα ειλητό), 1879, ορείχαλκος, διάμ. 5 εκ.

6. Αναμνηστικό μετάλλιο του γάμου του διαδόχου της 
Αυστρίας Ροδόλφου με την πριγκίπισα του Βελγίου Ευ−
γενία (πίσω όψη: προσωποποίηση του Υμέναιου που 
κρατά πυρσό και λουλούδια), 1881, ορείχαλκος, διάμ. 
5,5 εκ.

7. Αναμνηστικό μετάλλιο για τη γέννηση του διαδόχου 
του αυστριακού θρόνου Ροδόλφου (πίσω όψη: η αυτο−
κράτειρα με το νεογέννητο διάδοχο), 1858, ορείχαλκος, 
διάμ. 3 εκ.

8. Αναμνηστικό νόμισμα της στέψης των αυτοκρατό−
ρων της Αυστρίας σε βασιλείς της Ουγγαρίας (πίσω 
όψη στέμμα και επιγραφή), 1867, ορείχαλκος, διάμ. 2,5 εκ.

9. Αναμνηστικό με τη μορφή της αυτοκράτειρας Ελι−
σάβετ κατατομή προς τα δεξιά (πίσω όψη: ο θυρεός 
των Αψβούργων), μετά το 1945, ορείχαλκος, διάμ. 3,5 εκ.

10. Αναμνηστικό πλακίδιο με τη μορφή της αυτοκράτει−
ρας Ελισάβετ (Wien 4. Juni 1907) {πίσω όψη: το μνημείο 
προς τιμήν της Ελισάβετ στους κήπους Volksgarten), 
ορείχαλκος, ύψ. 7 εκ.

11. Αναμνηστικό μετάλλιο με τη μορφή του αυτοκράτο−
ρα Γουλιέλμου Β΄ (πίσω όψη: επιγραφή προς τιμήν της 
θαλαμηγού Hohenzollern), 1897, ορείχαλκος, διάμ. 6 εκ.

12. Αναμνηστικό μετάλλιο με τις μορφές του αυτοκρα−
τορικού ζεύγους της Γερμανίας (πίσω όψη: οι τρεις με−
γαλύτεροι γιοί του ζεύγους), 1889, ορείχαλκος, διάμ. 4 εκ.

13. Αναμνηστικό μετάλλιο με τις μορφές του αυτοκρα−
τορικού ζεύγους της Γερμανίας (πίσω όψη: επιγραφή 
στα γερμανικά), 12.5.1912, ορείχαλκος, διάμ. 5 εκ.

14. Αναμνηστικό μετάλλιο για την έναρξη του Α΄ Πα−
γκοσμίου Πολέμου (πίσω όψη: οι προτομές των αυ−
τοκρατότων Γουλιέλμου Β΄ και Φραγκίσκου Ιωσήφ με 
στρατιωτική στολή), 1914, ορείχαλκος, διάμ. 3.5 εκ.

15. Αναμνηστικό μετάλλιο με τις μορφές του Γουλι−
έλμου Β΄ και του Φραγκίσκου Ιωσήφ (πίσω όψη: κλαδί 
φοίνικα που περιβάλλει σύνολο από όπλα), 1914, ορεί−
χαλκος, διάμ. 4 εκ.

16. Αναμνηστικό νόμισμα με τις μορφές του Γουλι−
έλμου Β΄, του παππού και του πατέρα του (πίσω όψη: 
ο θυρεός της Πρωσίας), 1888, ορείχαλκος, διάμ. 3,5 εκ.

17. Αναμνηστικό μετάλλιο με τις μορφές του Γουλιέλ−
μου Β΄ και της συζύγου του για την επίσκεψη τους στο 
Λονδίνο, 1891, ορείχαλκος, διάμ: 5,5 εκ.

18. Αναμνηστικό μετάλλιο για το ταξίδι του πρίγκιπα 
Heinrich στην Αμερική (πίσω όψη: επιγραφή αναφέρεται 
στο βάπτισμα του πλοίου Meteor στις 25 Φεβρουαρίου 
1902 από την κόρη του αμερικανού προέδρου Roosevelt), 
1902, ορείχαλκος, διάμ. 3,5 εκ.

19. Αναμνηστικό νόμισμα για τη διάνοιξη του καναλιού 
στην Ostsee (πίσω όψη: το κανάλι και η γέφυρα του), 
1895, ορείχαλκος, διάμ. 5 εκ.

20. Αναμνηστικό μετάλλιο των γάμων του πρίγκιπα της 
Γερμανίας Γουλιέλμου με την Αυγούστα Βικτώρια von 
Schleswig − Holstein − Sonderburg (πίσω όψη: επιγραφή 
αναφέρει την ημερομηνία των γάμων τους 27 Φεβρου−
αρίου 1881), 1881, ορείχαλκος, διάμ. 4,5 εκ.

21. Αναμνηστικό μετάλλιο της στέψης του Γουλιέλμου 
Β΄ (πίσω όψη: ο θυρεός του αυτοκρατορικού οίκου της 
Γερμανίας και Πρωσίας)ορείχαλκος, 1888, διάμ. 21 εκ.

22. Αναμνηστικό πλακίδιο που απεικονίζει τους βασι−
λείς της Πρωσίας, 1914, ορείχαλκος, 4,5 x 7 εκ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
F

Αριθμ.  120103/208 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίη−

ση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθρο−
ϋλοτομιών έτους 2015» και κατανομή αντίστοιχου 
αριθμού ωρών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός 
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθ. 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύουν.

4. Την αριθμ. 2876/2009 (Β΄ 2234) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών», του ΠΔ 46/2014 (Α΄ 79)
«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» και του ΠΔ 89/
2014 (Α΄ 134).
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6. Την αριθμ. Υ521/30.10.14 (Β΄ 2971) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (Α΄ 297)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (Α΄ 289) «Περί προ−
στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας −
Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 
«Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
Υπηρεσία».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατά−
ξεις».

14. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής».

15. Το αριθμ. 2/88864/0022/18.01.13 έγγραφο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους το οποίο εκδόθηκε σε 
απάντηση του αριθμ. 178589/4847/6−12−12 δικού μας εγ−
γράφου.

16. Τις διατάξεις των Π.Δ. 135/2010 (Α΄ 228), 136/2010 (Α΄ 
229), 138/2010 (Α΄ 231), 139/2010 (Α΄ 232), 141/2010 (Α΄ 234), 
142/2010 (Α΄ 235), 143/2010 (Α΄ 236) περί «Οργανισμών 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις 
διοικητικές – διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν σε 
εφαρμογή αυτών.

18. Τις διατάξεις της αριθμ. 54007/20.11.2014 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Εξουσιοδότηση 
υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμ−
ματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γρα−
φείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 3158).

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.550.000 €, η οποία θα βαρύνει τις πι−
στώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπ. Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έτους 2015.

20. Η αριθμ. 83.2.2/11−12−2014 απόφαση Προέγκρι−
σης Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2015 
για χρηματοδότηση από πιστώσεις του Ειδικού Φο−
ρέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2015. (ΑΔΑ: 
7Φ9Η46Ψ844−8ΕΩ)

21. Το γεγονός ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης 
των μέτρων αυτών είναι πολλάκις μικρότερο της βλά−
βης που προκαλείται στα Δασικά Οικοσυστήματα της 
χώρας μας και στην Εθνική Οικονομία, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της 
υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και την εργασία 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για 
τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες 
ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρόληψης 
Λαθροϋλοτομιών που εκπονήθηκε και προεγκρίθηκε από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και θα υλοποιηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και τη 
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος, με προϋπολογισμό 1.550.000 €. 
Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο−
χρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέσιμες σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις), θα παρέχεται από τους κλάδους 
του υπηρετούντος προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες 
που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμέ−
νων Διοικήσεων της χώρας περί «Καθορισμού ωραρίου 
εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των 
Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες».

2. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από τον 
Ιανουάριο 2015 και για τρεις μήνες (ή 13 εβδομάδες) 
εντός του έτους 2015. 

3. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 
συνολικά τριών μηνών ή 13 εβδομάδων τις ώρες α) της 
υπερωριακής απασχόλησης σε 83.620 ώρες, από τις 
οποίες, 55.920 ώρες για απογευματινή υπερωριακή ερ−
γασία και 27.700 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε 
53.560 ώρες.

Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω 
ωρών θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμεί−
ου οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως: 

α. Για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών, που 
θα απασχοληθούν, τόσο με την παροχή εργασίας προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής όσο και 
υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση του εν λόγω προ−
γράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών, σε 24ωρη βάση, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνεχής και αδιάλει−
πτη τακτική παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από 
πλευράς δασικής υπηρεσίας σε κρίσιμα σημεία τέλεσης 
των λαθροϋλοτομιών και διακίνησης των παράνομων προ−
ϊόντων, όπως επίσης και η συγκρότηση συνεργείων, πε−
ριπόλων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων, σύμφωνα 
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με τα σχετικά άρθρα 36, 37 και 38 του Ν. 1845/1989, των 
διατάξεων του Ν. 998/1979 και των άρθρων 1 και 3 του 
Π.Δ. 242/93 (107 Α΄), σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 137.180 
ώρες, από τις οποίες α) 55.920 ώρες υπερωριακής απο−
γευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 391.439,99 € 
και 27.700 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 249.300 € και 
β) 53.560 ώρες για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο−
χρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται και σε 
απογευματινό ωράριο, με δαπάνη μέχρι ποσού 160.680 €. 

β. Η ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία θα παρέχεται 
στις έδρες των υπηρεσιών (Γεν. Δ/νσεις Δασών και Αγρ. 
Υποθέσεων, Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών, Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία, Διευθύνσεις 
Δασών άνευ Δασαρχείων, Δασαρχεία, ΣΚΔ−1591), καθώς 
και στις περιοχές ευθύνης των ανωτέρω υπηρεσιών, 
όλες τις ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με συγκεκρι−
μένες οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος 
που θα εκδοθούν από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων ανά οργανική 
μονάδα, θα εμφανίζεται σε παράρτημα που θα συνο−
δεύει τις ανωτέρω οδηγίες, σύμφωνα με τις συνολικές 
πιστώσεις που κατανέμονται σε κάθε Περιφέρεια όπως 
αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1 της παρούσας. Για 
την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος, τόσο το πρόγραμμα επιφυλακής 
στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ−1591) 
όσο και το πρόγραμμα περιπόλων, θα εκδοθούν από 
τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

γ. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα 
και υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο δεν 
μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 
20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως 
τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει. 

δ. Για την υποστήριξη των μέτρων, η κάθε υπηρεσία 
που εμπλέκεται στα μέτρα, χρηματοδοτείται επιπλέον 
για το διάστημα των 3 μηνών (ή 13 εβδομάδων συνολικά) 
για την κάλυψη του κόστους καυσίμων και συγκεκριμέ−
να μέχρι του ποσού των 191.380 € και για την κάλυψη 
του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων 
μέχρι του ποσού των 557.200 €.

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπε−
ρωριακά και κατά τις Κυριακές, νυχτερινές ώρες, και εξαι−
ρέσιμες ημέρες, δεν υπερβαίνει τους 4.500 υπαλλήλους.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, 
ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μο−
νάδας, οι οποίοι:

i − Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συ−
γκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα 
περίπολα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αναλυτική 
εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής της Γενικής Δ/νσης Ανά−
πτυξης & Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

ii − Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περι−
πτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή 
τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ή 
συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λπ. 

Πίνακας 1: Κατανομή πιστώσεων ανά Περιφέρεια

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 
(Απογευματινές)

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ
(Κυριακές και εξαιρέσιμες)

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ

1 Κεντρικής Μακεδονίας 64.947,45 65.207,04 87.714,41 30.860,91
2 Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 39.495,28 41.887,74 56.941,76 19.638,42
3 Ηπείρου 24.551,21 25.941,44 35.240,05 12.169,88
4 Δυτικής Μακεδονίας 17.528,12 21.560,77 30.059,26 9.874,29
5 Θεσσαλίας 49.168,27 49.338,77 66.361,99 23.353,01
6 Στερεάς Ελλάδας 44.659,09 47.367,76 64.392,11 22.207,36
7 Δυτικής Ελλάδας 38.001,24 39.647,50 53.730,92 18.639,79
8 Πελοποννήσου 37.913,69 40.966,03 55.879,53 19.146,73
9 Ιονίων Νήσων 5.378,00 7.202,68 10.169,54 3.258,74
10 Αττικής 27.519,81 25.370,55 33.525,35 12.195,35
11 Νοτίου Αιγαίου 7.849,12 10.512,20 14.842,27 4.756,07
12 Βορείου Αιγαίου 9.921,70 11.134,30 15.290,21 5.171,95
13 Κρήτης 18.067,02 22.043,22 30.692,60 10.107,50

14 Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασί−
ας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 6.440,00 1.800,00 2.360,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ: 391.440,00 409.980,00 557.200,00 191.380,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 




