Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2016.05.13 19:16:55
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

16331

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1348
13 Μαΐου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης 1 Ν.Π.Ι.Δ. ως
φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντί−
δας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα................................
1
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη−
ρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστα−
σίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασί−
ας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ − 1591) και
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.) για το έτος 2016. ............................................................... 2
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ−
πηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας
2016 και κατανομή πιστώσεων. .......................................... 3

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 1/22−1−2016
απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 278/11−2−2016 τ. Β΄............... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ23/οικ.19595/1483
(1)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης 1 Ν.Π.Ι.Δ. ως φο−
ρέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ−
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003
(ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) της παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010
(ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
ζ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) «Με−
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29−8−2014) «Οργανισμός Υπ.
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».
3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27−1−2015) «Σύσταση....Ασφα−
λίσεων».
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23−9−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρων.......Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β΄)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώ−
ου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερεια−
κών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού
Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώ−
σεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ−
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης με αρ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ. 34029/22−3−2012 (ΦΕΚ 1163/
τ. Β΄/10−4−2012).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
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9. Το γεγονός ότι από το Πρακτικό Γνωμοδότησης
Επιτροπής Ε.Κ.Κ.Α δεν προκύπτει ότι υπάρχει εισήγηση
της Περιφερειακής Ενότητας.
10. Το υπ’ αριθμ. 3236/11−04−16 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α
που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πιστο−
ποίηση, επτά (9) Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
αποφασίζουμε:
Την Απόρριψη του αιτήματος του κάτωθι ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την Ανανέωση πιστο−
ποίησης του ως Φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτο−
βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας λαμβάνοντας υπόψη την
σχετική γνωμοδότηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης:
Ίδρυμα Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί « Η Αγία Μαρίνα»
με διακριτικό τίτλο «Ίδρυμα Η Αγία Μαρίνα» με έδρα
στην Καβάλα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

F
Αριθμ. 140578/2481
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη−
ρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστα−
σίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασί−
ας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ − 1591) και
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.) για το έτος 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄
98), όπως ισχύει.
2. Το Π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 2877/2009 (Β΄ 2234) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του άρθ. 4 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγρ. Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, κ.λπ.».
5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» περί διορισμού του Παναγιώτη Σκουρλέτη
του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Ιωάννη Τσιρώνη του Γεωργίου
στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
6. Την υπ’ αριθμ. Υ31/09.10.15 (Β΄ 2183) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη».
7. Την υπ’ αριθ. οικ. 20499/13.05.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του τότε Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση

καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 342).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄
176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου−Αποζημίωση για εργασία προς συ−
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (Α΄
297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων 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.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστα−
σίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις του Π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως
ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών
και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων».
12. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και
αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας−Δα−
σοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21
«Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3979/2011 (Α΄ 138)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
15. Την υπ’ αρ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ−
λήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»».
16. Τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο δ του
άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄
769) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως
άνω διάταξη προστέθηκε με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.
10/1492/11.02.13 (Β΄ 388) τροποποιητική υπουργική από−
φαση.
17. Το υπ’ αριθ. 2/88864/0022/18−1−2013 έγγραφο του
Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’ αριθ.
178589/4847/6−12−2012 δικού μας εγγράφου.
18. Τα 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 Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
19. 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.
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20. Την υπ’ αριθ. 77822/4740/23.06.1995 (Β΄ 597) υπουργι−
κή απόφαση για τον καθορισμό της έδρας, του ωραρίου
λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του
εξοπλισμού και της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέ−
ντρου Δασοπροστασίας, όπως τροποποιήθηκε και πλέον
ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90276/1395/21.04.2008
(Β΄ 815) απόφαση και την υπ’ αριθ. 132304/2731/16.06.2013
(Β΄ 1544) απόφαση.
21. Την υπ’ αριθ. 12030/Φ.109/10.05.1999 (Β΄ 713) κοινή
υπουργική απόφαση «για τη ρύθμιση θεμάτων συνερ−
γασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις ένοπλες
δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη δασική Υπηρεσία,
τους Ο.Τ.Α, τις υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φο−
ρείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για
την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών»,
όπως ισχύει.
22. Την υπ’ αριθ. 34542 Φ.109.1/16.01.1996 (Β΄ 37) από−
φαση του Αρχηγού Π.Σ. «Κανονισμός οργάνωσης και
λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέ−
ντρου Υπηρεσιών του ΠΣ», όπως συμπληρώθηκε με την
αριθ. 20367 Φ. 109.1/30.04.2007 (Β΄ 695) απόφαση και
ισχύει.
23. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του Ν. 4249/14
(Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι−
τικής Προστασίας, αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθ−
μιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
24. Τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος για τη στε−
λέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας
(ΣΚΔ − 1591), που λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Προ−
στασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και του Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).
25. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκύπτει
επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του
Ε.Φ. 31/130 έτους 2016 κατά 50.830€, 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, για την κάλυψη επειγου−
σών αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασίας τρέ−
χοντος έτους και την υποστήριξη της λειτουργίας του
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ − 1591)
που λειτουργεί στη Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγρο−
περιβάλλοντος και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).
2. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, κατά
το χρονικό διάστημα:
− έως 30/10/2016, σε 1.560 ώρες, από τις οποίες, 1.040
ώρες για απογευματινή εργασία και 520 ώρες για ερ−
γασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, όσον
αφορά το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.), και
− έως 31/12/2016, σε 3.240 ώρες, από τις οποίες, 2.160
ώρες για απογευματινή εργασία και 1.080 ώρες για εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες όσον αφο−
ρά το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ − 1591).
− έως 31/12/2016, σε 720 ώρες, από τις οποίες, 480 ώρες
για απογευματινή εργασία και 240 ώρες για τη μη προ−
γραμματισμένη επιφυλακή των αρμόδιων Προϊσταμένων
της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
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και Αγροπεριβάλλοντος για το συντονισμό των Δασικών
Υπηρεσιών (Κεντρικής και Περιφερειακών) και τον έλεγχο
του προγράμματος. Ειδικότερα, η δαπάνη που προκαλεί−
ται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού προϋπολογι−
σμού Ε.Φ. 31/130 για τους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλο−
ντος που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπη−
ρέτηση των αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασί−
ας έτους 2016 και την υποστήριξη των προαναφερθέντων
Επιχειρησιακών Κέντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 1845/1989, του Ν. 998/1979, του Ν. 2612/1998 και των άρ−
θρων 1 και 3 του Π.δ. 242/93 (Α΄ 107), είναι η εξής: σύνολο
ωρών υπερωριακής εργασίας μέχρι 5.520 και συνολικό
κόστος 42.320 €, από τις οποίες 3.680 ώρες απογευματι−
νής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 25.760 € σε βάρος
του Κ.Α.Ε 0511 και 1.840 ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 16.560 €
σε βάρος του Κ.Α.Ε 0512.
Η προγραμματισμένη υπερωριακή εργασία θα παρέ−
χεται στις έδρες των ανωτέρω Συντονιστικών Επιχει−
ρησιακών Κέντρων, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα
καταρτίσει η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.
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. 4354/2015 (Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου−Αποζημίω−
ση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου», όπως ισχύει.
3. Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν
υπερωριακά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανέρχεται μέχρι τους
90 υπαλλήλους. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον
έλεγχο της παρεχόμενης υπερωριακής απασχόλησης
και την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία στα Κέντρα
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπροστα−
σίας και Αγροτικής Ασφάλειας της Δ/νσης Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος ο οποίος τελεί σε μη
προγραμματισμένη επιφυλακή, και απόντος αυτού ο
νόμιμος αναπληρωτής του, παρέχοντας το σύνολο των
προβλεπόμενων ωρών υπερωριακής απασχόλησης στη
διάρκεια κάθε μήνα.
Επιπλέον στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέ−
πονται δαπάνες υλοποίησης ειδικών εντολών μετακι−
νήσεων εκτός έδρας (ημερήσιες αποζημιώσεις για την
πραγματοποίηση εποχούμενων περιπόλων συνδρομής
στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής) σε βάρος του ΚΑΕ 0721 μέχρι ποσού 6.160 €,
καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος
του ΚΑΕ 1511 μέχρι ποσού 2.350 €.
Η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί σε βάρος των πιστώ−
σεων του Ε.Φ. 31/130 ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστα−
σίας υπό κατανομή», οι οποίες θα μεταφερθούν ανάλογα
στους Κ.Α.Ε 0511, 0512, 0721 και 1511 του ίδιου φορέα και
είναι εντός των ορίων της εγκεκριμένης πίστωσης του
οικείου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016. Τα
συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης θα συσταθούν
μετά τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους ανω−
τέρω κωδικούς.
4. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Γενικής
Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγρο−
περιβάλλοντος:
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α. Να εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των
συνεργείων υπερωριακής εργασίας και εποχούμενων
περιπόλων και να ορίσει τους υπαλλήλους και τους
προϊσταμένους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
δασοπροστασίας τρέχοντος έτους.
β. Να καθορίσει το Πρόγραμμα επιφυλακής των υπαλ−
λήλων και των προϊσταμένων που θα απασχοληθούν υπε−
ρωριακά για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
γ. Να τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων και των
προϊσταμένων στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προ−
σθήκη ή αντικατάσταση αυτών, συνεπεία μεταθέσεων,
ασθενείας κ.λπ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

F
Αριθμ. 140577/2480
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη−
ρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2016
και κατανομή πιστώσεων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄
98), όπως ισχύει.
2. Το Π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 2877/2009 (Β΄ 2234) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του άρθ. 4 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγρ. Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, κ.λπ.».
5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» περί διορισμού του Παναγιώτη Σκουρλέτη
του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Ιωάννη Τσιρώνη του Γεωργίου
στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
6. Την υπ’ αριθ. Υ31/09.10.2015 (Β΄ 2183) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη».
7. Την υπ’ αριθ. οικ. 20499/13.05.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του τότε Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 342).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄
176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου−Αποζημίωση για εργασία προς συ−
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (Α΄
297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων 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.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστα−
σίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις του Π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως
ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών
και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων».
12. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και
αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας−Δα−
σοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21
«Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3979/2011 (Α΄ 138)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
15. Την υπ’ αρ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ−
λήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»».
16. Τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο δ του
άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄
769) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως
άνω διάταξη προστέθηκε με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.
10/1492/11.02.13 (Β΄ 388) τροποποιητική υπουργική απόφαση.
17. Το υπ’ αριθ. 2/88864/0022/18−1−13 έγγραφο του
Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’ αριθ.
178589/4847/6−12−2012 δικού μας εγγράφου.
18. Τα 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 Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
19. 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.
20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 4.549.170 €, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Υπ. Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας, έτους 2016, Ε.Φ. 31/130, ΚΑΕ 5242
«Δαπάνες Δασοπροστασίας−υπό κατανομή» οι οποίες θα
μεταφερθούν αντίστοιχα στους προϋπολογισμό εξόδων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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 και τις νυχτερινές ώρες,
πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για
τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες
σύμφωνα με το πρόγραμμα δασοπροστασίας που εκπο−
νήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και υλοποιείται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Απο−
κεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Η εργασία προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (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 Γενι−
κών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
χώρας περί «Καθορισμού ωραρίου εργασίας κλάδων
μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπη−
ρεσιών 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 για το χρο−
νικό διάστημα έως 31.12.2016.
3. 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 προγράμματος
δασοπροστασίας σε 24ωρη βάση, μέχρι και 31.12.2016,
σκοπός είναι να προστατευθούν αποτελεσματικά τα
δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους από τους
πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά
από πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομη
θήρα, όπως επίσης ο έλεγχος διενέργειας παράνομων
υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων αλλά και
η επίτευξη της αστυνόμευσης του αγροτικού περιβάλ−
λοντος με την τήρηση και εφαρμογή των Δασικών και
Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, η εκτέλεση ανα−
δασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και η συγκρότηση συ−
νεργείων, περιπόλων και τη στελέχωση επιτελικών ορ−
γάνων. Τα παραπάνω προβλέπονται στις διατάξεις των
άρθρων 36, 37 και 38 του Ν. 1845/1989, του Ν. 998/1979,
του Ν. 2612/1998 και των άρθρων 1 και 3 του Π.δ. 242/1993
(Α΄ 107). Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα
τις ώρες α) της υπερωριακής απασχόλησης σε 236.800
ώρες, από τις οποίες, 174.740 ώρες για απογευματινή
υπερωριακή εργασία και 62.060 ώρες για υπερωριακή
εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και
β) της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής σε 144.200 ώρες.
4. Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέ−
ρω ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του
Ε.Φ 31/130, ως ακολούθως:
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Προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 381.000
ώρες με αντίστοιχο κόστος 2.214.320€, από τις οποίες
174.740 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε
βάρος του Κ.Α.Ε 0511 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.223.180€
και 206.260 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες (που αντιστοιχούν σε 62.060 ώρες υπερωρίας
και 144.200 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής) σε βάρος του ΚΑΕ 0512 με δαπάνη μέχρι
ποσού 991.140€. Επιπλέον στο πρόγραμμα δασοπροστα−
σίας προβλέπονται δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώ−
σεις για εκτός έδρας κινήσεις σε βάρος του ΚΑΕ 0721
μέχρι ποσού 1.848.700€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις
σε βάρος του ΚΑΕ 0722 μέχρι ποσού 8.000€ και χιλιο−
μετρικές αποζημιώσεις και κ.λπ. έξοδα μετακίνησης σε
βάρος του ΚΑΕ 0719 μέχρι ποσού 115.900€, καθώς και
δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΚΑΕ 1511
μέχρι ποσού 362.250€. Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο
κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το
έτος 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.549.170 €.
5. Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις έδρες
και στις περιοχές ευθύνης των ανωτέρω δασικών υπη−
ρεσιών, όλες τις ημέρες της εβδομάδος σύμφωνα με
συγκεκριμένες οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προ−
γράμματος που θα εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλο−
ντος και τα σχετικά προγράμματα των αποκεντρωμένων
δασικών υπηρεσιών.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μο−
νάδας που προαναφέραμε, οι οποίοι:
α. Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συ−
γκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα
εποχούμενα περίπολα, σύμφωνα με αναλυτική εγκύκλιο
οδηγιών εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, που θα
εκδοθεί σε εφαρμογή της παρούσας.
β. Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περι−
πτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάσταση
τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
και τη φύση του επιτελούμενου έργου ή συνεπεία με−
ταθέσεων, ασθενείας, κ.λπ.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα
αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Ε.Φ 31/130, ΚΑΕ 5242, «Δαπάνες Δασοπρο−
στασίας υπό κατανομή», οι οποίες και θα μεταφερθούν
αντίστοιχα στον προϋπολογισμό εξόδων των Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων Φ.073, Κ.Α.Ε 0511, 0512, 0719, 0721,
0722 και 1511. Τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης
θα συσταθούν μετά τη μεταφορά των σχετικών πιστώ−
σεων στους ανωτέρω κωδικούς των οικείων Δασικών
Υπηρεσιών των Απ. Διοικήσεων.
Ο ακόλουθος πίνακας κατανομής των διατιθέμενων
πιστώσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την
υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής της απόφασης.
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Πίνακας κατανομής διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση
για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2016

α/α

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΕΡΩ−
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟ− ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΕ−
ΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙ−
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ
(Απογευματινές)
(Κυριακές και
0511
εξαιρέσιμες)
0512

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑ− ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ−
ΑΠΟΖΗΜΙΩ−
ΝΥΚΤΕΡΕΥ− ΔΑ ΜΕΤΑΚΙ−
ΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΗΣ 0722
ΝΗΣΗΣ 0719
ΕΔΡΑΣ 0721

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΥΣΙ−
ΜΑ 1511

ΣΥΝΟΛΟ

1

Μακεδονίας−
Θράκης

321.406,13

253.027,14

468.689,60

0,00

17.667,73

92.813,40

1.153.604,00

2

Ηπείρου−
Δυτικής
Μακεδονίας

124.845,05

106.493,46

200.983,65

0,00

7.055,66

38.680,60

478.058,42

3

Θεσσαλίας−
Στερεάς
Ελλάδας

280.184,87

221.830,28

411.471,69

0,00

15.431,82

81.311,54

1.010.230,20

4

Δυτ.
Ελλάδας−
Πελ/σου−
Ιονίων

269.311,72

226.316,06

425.694,68

1.000,00

21.139,16

82.349,34

1.025.810,96

5

Αττικής

102.396,13

72.238,25

130.013,06

2.000,00

17.432,47

26.888,32

350.968,23

6

Αιγαίου

63.173,89

55.481,09

105.374,22

5.000,00

33.607,10

20.083,36

282.719,66

7

Κρήτης

61.862,22

55.754,71

106.473,10

0,00

3.566,07

20.122,39

247.778,49

ΣΥΝΟΛΟ

1.223.180,01

991.140,99

1.848.700,00

8.000,00

115.900,01

362.248,95

4.549.170

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στην υπ’ αριθμ. 1/22−1−2016 απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 278/11−2−2016
τ. Β΄ στη σελίδα 3910 στην Β΄ στήλη, συμπληρώνεται στο τέλος της απόφασης το εξής:
«Καθορίζει μέχρι 20 ώρες κατά μήνα υπερωριακή απασχόληση για την ανωτέρω υπάλληλο».
(Από το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02013481305160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

