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του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής 
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3 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία : «Οργανισμός Βρεφο-
νηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας 
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης».

4 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - 
Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου, έτους 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 7923/1890Α1 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4419/τ. Β΄/30.12.2016.

6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Αθήνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
14/τ. Β΄/12.01.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 149807/6450 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλο-

ποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης 

Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντί-

στοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

   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 ισχύουν.

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

3. Την αριθμ. 2877/2009 (Β΄ 2234) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις του αρθ. 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. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμό Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

7. Την αριθμ. οικ. 20499/13.05.2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του τότε Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανά-
θεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 342).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 
(Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ-
λήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε-
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε 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 προ-
στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

12. 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.
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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 αριθμ. 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 
υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (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 αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 
(Β΄ 769) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέ-
ρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλ-
λήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», 
όπως η ως άνω διάταξη προστέθηκε με την αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (Β΄ 388) τροποποιητική 
υπουργική απόφαση.

17. Το αριθμ. 2/88864/0022/18.01.13 έγγραφο του 
Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του αριθμ. 
178589/4847/6-12-2012 δικού μας εγγράφου.

18. 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 «Ορ-
γανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

19. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής 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 1.430.140 €, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας έτους 2017.

21. Η αριθμ. 113.13.5/2016 απόφαση ένταξης του 
Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2017 στο 
Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017» 
και χρηματοδότησή του από πιστώσεις του Ειδικού Φο-
ρέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2017 (ΑΔΑ: 
Ψ1ΤΡ46Ψ844-ΝΞ3).

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

1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις απο-
γευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές 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 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και θα υλοποιηθεί από τις Δα-

σικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
Χώρας και την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστα-
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, με προϋπολογισμό 
1.430.140 €. 

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 αποφά-
σεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων 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 και για μέχρι 13 εβδομάδες εντός του έτους 
2017 (συνεχόμενες ή διακεκομμένες).

3. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 
συνολικά 13 εβδομάδων τις ώρες: α) της υπερωριακής 
απασχόλησης σε 83.880 ώρες, από τις οποίες, 55.920 
ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 27.960 
ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαι-
ρέσιμες 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 2017, 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 προγράμ-
ματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών, σε 24ωρη βάση, προ-
κειμένου να καταστεί εφικτή η συνεχής και αδιάλειπτη τα-
κτική παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από πλευράς 
δασικής υπηρεσίας σε κρίσιμα σημεία τέλεσης των λαθρο-
ϋλοτομιών και διακίνησης των παράνομων προϊόντων, 
όπως επίσης και η συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων 
και η στελέχωση επιτελικών οργάνων, σύμφωνα με τα 
σχετικά άρθρα 36, 37 και 38 του ν. 1845/1989, των διατά-
ξεων του ν. 998/1979 και των άρθρων 1 και 3 του π.δ. 242/
1993 (107/τ. Α΄), σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 137.440 
ώρες, από τις οποίες: α) 55.920 ώρες υπερωριακής απο-
γευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 391.440,00€ 
και 27.960 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 251.640 € 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), καθώς και στις 
περιοχές ευθύνης των ανωτέρω υπηρεσιών, όλες τις 
ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με συγκεκριμένες 
οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος που 
θα εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.
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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 κατά Περιφέρεια όπως 
αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1 της παρούσας. Για 
την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα-
σών και Αγροπεριβάλλοντος, τόσο η απόφαση συγκρό-
τησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας στην οποία 
θα περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα επιφυλακής στο 
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591) όσο 
και το πρόγραμμα περιπόλων και ειδικών εντολών μετα-
κινήσεων, θα εκδοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενι-
κής Διεύθυνσης 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. 4354/2015 (Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου», όπως ισχύει.

δ. Για την υποστήριξη των μέτρων, η κάθε υπηρεσία 
που εμπλέκεται στα μέτρα, χρηματοδοτείται επιπλέον 
για το διάστημα των 13 εβδομάδων για την κάλυψη του 
κόστους καυσίμων μέχρι του ποσού των 70.500€ και για 
την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων και 
των ειδικών εντολών μετακινήσεων των περιπόλων μέ-
χρι του ποσού των 555.880€.

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 συντάσσουν 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 Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος.

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 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΝΤΟΛΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

1 Κεντρικής Μακεδονίας 64.947,45 65.207,04 87.714,41 11.253,86
2 Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 39.945,28 41.887,74 56.941,76 6.791,39
3 Ηπείρου 24.551,21 25.941,44 35.240,05 4.440,58
4 Δυτικής Μακεδονίας 17.528,12 21.560,77 30.059,26 3.572,33
5 Θεσσαλίας 49.168,27 49.338,77 66.361,99 8.872,33
6 Στερεάς Ελλάδας 44.659,09 47.367,76 64.392,11 8.121,74
7 Δυτικής Ελλάδας 38.001,24 39.647,50 53.730,92 6.927,97
8 Πελοποννήσου 37.913,69 40.966,03 55.879,53 6.821,83
9 Ιονίων Νήσων 5.378,00 7.202,68 10.169,54 1.200,45
10 Αττικής 27.519,81 25.370,55 33.525,35 4.967,31
11 Νοτίου Αιγαίου 7.849,12 10.512,20 14.842,27 1.752,03
12 Βορείου Αιγαίου 9.921,70 11.134,30 15.290,21 2.071,14
13 Κρήτης 18.067,02 22.043,22 30.692,60 3.707,04

14
Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος

6.440,00 4.140,00 1.040,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ: 391.440,00 412.320,00 555.880,00 70.500,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2017

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 




