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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2021.

2

Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την
εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2021.

3

Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την
εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2021 και κατανομή πιστώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1642/Συν.733/17-12-2020
(1)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. την υπό στοιχεία ΔΒ1Ε/Δ.Σ.4/14-12-2020 έγγραφη
εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής Yποστήριξης,
όπου μεταξύ άλλων αιτήθηκε την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στη Διαύγεια,
Β. την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της
ανωτέρω Διεύθυνσης,
Γ. την διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της υπηρεσίας,
αποφασίζει ομόφωνα:

Αρ. Φύλλου 5828

Την έγκριση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης,
των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
το έτος 2021 μέχρι (20) ώρες έκαστος μηνιαίως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176 - εγκύκλιος
υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), όπως ισχύει.
Η ετήσια δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό
των 2.100.000,00 € ως μέγιστο (λαμβάνοντας υπόψη
τις μισθολογικές προαγωγές) και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού του
έτους 2021, ΚΑΕ 0261 όπως αναλυτικά αποτυπώνεται
στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας εισήγησης.
Η απόφαση σύστασης συνεργείου υπερωριακής
απασχόλησης θα γίνει με απόφαση της Διοικήτριας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κεφ. Β΄ Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ν. 4737/2020).Η προκύπτουσα
προϋπολογισθείσα δαπάνη απεικονίζεται στον Πίνακα
που ακολουθεί.
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2021
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2021 έως 30-06-2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Ι.Δ.Ο.Χ. ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
533
175
659
17
172
19
17
2
1594

ΣΥΝΟΛΟ (max) Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 1.050.000 €
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ από 01-07-2021 έως 31-12-2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Ι.Δ.Ο.Χ. ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
533
175
659
17
172
19
17
2
1594

ΣΥΝΟΛΟ (max) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 1.050.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ
2021: 2.100.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ
I

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123581/5943
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την
εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»
(Α΄ 289), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 575/1980 «περί κηρύξεως
ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών
και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157).
3. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 56) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16
του ν. 4519/2018 (Α΄ 25).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «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» (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «περί
νέας Αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 «περί
ενσωμάτωσης της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία» (Α΄ 61).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011«περί
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και λοιπών διατάξεων»
(Α΄ 138).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του ν. 4249/2014
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση των υπηρεσιών του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 73).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 «περί
ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.λπ.» (Α΄ 114).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
15. 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
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
16. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160) και
τις διοικητικές – διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν
σε εφαρμογή αυτών.
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101006/4557/
06-11-2019 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γενικό
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση» (Β΄ 4170).
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18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ( Υ.Ο.Δ.Δ. 247).
19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30-07-2020
απόφαση «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος» (ΑΔΑ:
6ΡΛ34653Π8-028).
20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/06-08-2020
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο
Ταγαρά» (Β΄ 3296).
21. Την υπό στοιχεία οικ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του
ν. 4354/2015 “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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”»
(Α΄ 176).
22. Την διάταξη του στοιχείου δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 769), όπως
η ως άνω διάταξη προστέθηκε με την υπό στοιχεία
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11-02-2013(Β΄ 388) τροποποιητική
υπουργική απόφαση.
23. Την υπ’ αρ. 77822/4740/23-06-1995 υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της έδρας, του
ωραρίου λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του εξοπλισμού και της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (Β΄ 597), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αρ.
90276/1395/21-04-2008 (Β΄ 815) απόφαση και την υπ’ αρ.
132304/2731/16-06-2013 (Β΄ 1544) απόφαση.
24. Την υπό στοιχεία 34542Φ.109.1/16-01-1996 απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. «περί κανονισμού οργάνωσης και
λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Π.Σ.» (Β΄ 37), όπως συμπληρώθηκε
με την υπό στοιχεία 20367Φ.109.1/30-04-2007 (Β΄ 695)
απόφαση και ισχύει.
25. Την υπό στοιχεία 12030/Φ.109/10-05-1999 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας
του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες δυνάμεις,
την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους
Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και
πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (Β΄ 713),
όπως ισχύει.
26. Την υπ’ αρ. 181752/2052/02-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού
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Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» (Β΄ 1525).
27. Το υπ’ αρ. 2/88864/0022/18-1-2013 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το οποίο εκδόθηκε
σε απάντηση του υπ’ αρ. 178589/4847/6-12-2012 εγγράφου.
28. Τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος για τη στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ – 1591), που
λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).
29. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, προκύπτει
επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του
Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων», ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις
για δαπάνες δασοπροστασίας» κατά 66.785€.
30. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή συνάδει με τους
στόχους της υπ’ αρ. 170195/758/26-11-2018 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 20182038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)» (Β΄ 5351).
31. Το γεγονός, ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης
των μέτρων αυτών, είναι πολλάκις μικρότερο της βλάβης
που προκαλείται στα Δασικά Οικοσυστήματα της χώρας
και στην Εθνική Οικονομία, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών,
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων
της υποχρεωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασίας
τρέχοντος έτους και την υποστήριξη της λειτουργίας του
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ – 1591),
που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος υπερωριακής απασχόλησης 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 περιβάλλοντος, με την τήρηση και την εφαρμογή των Δασικών
και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, η εκτέλεση
αναδασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και η συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων. 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).
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Άρθρο 2
Διάρκεια προγράμματος καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας
1.- Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης,
κατά το χρονικό διάστημα:
α.- έως και την 31/12/2021 σε 4.680 ώρες, από τις οποίες,
3.120 ώρες είναι για απογευματινή εργασία και 1.560
ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες, όσον αφορά το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ - 1591),
β.- από ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου έως και
την 31/10/2021 σε 1.575 ώρες, από τις οποίες 1.045 ώρες
είναι για απογευματινή εργασία και 530 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, όσον
αφορά το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.), και
γ.- έως και την 31/12/2021 σε 1.080 ώρες, από τις οποίες,
720 ώρες είναι για απογευματινή εργασία και 360 ώρες
για τη μη προγραμματισμένη επιφυλακή των αρμόδιων
Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για το συντονισμό των Δασικών
Υπηρεσιών (Κεντρικής και Περιφερειακών) και τον έλεγχο του προγράμματος.
2.- Η προγραμματισμένη υπερωριακή εργασία παρέχεται στις έδρες των Συντονιστικών Επιχειρησιακών
Κέντρων της προηγουμένης παραγράφου, σύμφωνα με
πρόγραμμα που θα καταρτίσει η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
3.- Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα
και κατά υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο,
δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου»
(Α΄ 176), όπως ισχύει.
Άρθρο 3
Εφαρμογή του προγράμματος
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 Δασοπροστασίας
και Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστασίας
Δασών, 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.
Άρθρο 4
Δαπάνη
1. Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των πιστώσεων
του τακτικού προϋπολογισμού Ε.Φ. 1031-207-0000000
για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών
και Δασικού Περιβάλλοντος που θα απασχοληθούν
υπερωριακά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
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προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021 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 άρθρων 1 και 3
του π.δ. 242/1993 (Α΄ 107) κατανέμονται ως εξής: σύνολο
ωρών υπερωριακής εργασίας μέχρι 7.335 και συνολικό
κόστος 56.245 €, από τις οποίες 4.885 ώρες απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 34.195 € σε βάρος
του ΑΛΕ 2120201001 και 2.450 ώρες εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού
22.050 € σε βάρος του ΑΛΕ 2120202001.
2.- Επιπλέον στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες υλοποίησης ειδικών εντολών μετακινήσεων εκτός έδρας (ημερήσιες αποζημιώσεις για την
πραγματοποίηση εποχούμενων περιπόλων συνδρομής
στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής) σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού
8.040 €, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε
βάρος του ΑΛΕ 2410301001 μέχρι ποσού 2.500 €.
3.- Η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ. 1031-207-0000000 ΑΛΕ 2910601025
«Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας», οι οποίες θα μεταφερθούν ανάλογα στους ΑΛΕ 2120201001,
2120202001, 2420403001 και 2410301001 του ίδιου
φορέα και είναι εντός των ορίων της εγκεκριμένης
πίστωσης του οικείου προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2021. Τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης θα
συσταθούν μετά τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων
στους ανωτέρω κωδικούς.
Άρθρο 5
Εξουσιοδοτήσεις
Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος:
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 του τρέχοντος έτους.
β. Να καθορίσει το πρόγραμμα επιφυλακής των υπαλλήλων και των προϊσταμένων, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
γ. Να τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων και των
προϊσταμένων στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάσταση αυτών, συνεπεία μεταθέσεων,
ασθενείας κ.λπ.
Άρθρο 6
Ισχύς – δημοσίευση
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιλίσια, 22 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123583/5944
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την
εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2021 και κατανομή πιστώσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»
(Α΄ 289), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 575/1980 «περί κηρύξεως
ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών
και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157).
3. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16
του ν. 4519/2018 (Α΄ 25).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «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» (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «περί
νέας Αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 «περί
ενσωμάτωσης της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία» (Α΄ 61).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «περί
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και λοιπών διατάξεων»
(Α΄ 138).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως
ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 «περί
ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.λπ.» (Α΄ 114).

67801

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
14. 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
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
15. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160) και
τις διοικητικές – διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν
σε εφαρμογή αυτών.
16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101006/4557/
06-11-2019 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γενικό
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση» (Β΄ 4170).
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/
01-04-2020 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 247).
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/
30-07-2020 απόφαση «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος» (ΑΔΑ: 6ΡΛ34653Π8-028).
19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/
06-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 3296).
20. Την υπό στοιχεία οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του
ν. 4354/2015 “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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”»
(Α΄ 176).
21. Την διάταξη του στοιχείου δ της παρ. 3 του άρθρου 1
της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 769), όπως
η ως άνω διάταξη προστέθηκε με την υπό στοιχεία
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11-02-2013 τροποποιητική υπουργική απόφαση (Β΄ 388).
22. Η υπ’ αρ. 181752/2052/02-05-2019 κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο» (Β΄ 1525).
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23. Το υπ’ αρ. 2/88864/0022/18-1-2013 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το οποίο εκδόθηκε σε
απάντηση του υπ’ αρ. 178589/4847/6-12-2012 εγγράφου.
24. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 5.803.520 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτους 2021, Ε.Φ. 1031-2070000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Υδάτων», ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις για δαπάνες
δασοπροστασίας», οι οποίες θα μεταφερθούν αντίστοιχα
στους προϋπολογισμούς εξόδων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/121240/3445/16-12-2020 υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ:
ΨΩ174653Π8-ΣΔΨ).
25. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή συνάδει με τους
στόχους της υπ’ αρ. 170195/758/26-11-2018 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 20182038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)» (Β΄ 5351).
26. 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:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των
ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών, τις μη εργάσιμες ώρες και
ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα δασοπροστασίας
που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και υλοποιείται από τις Δασικές Υπηρεσίες
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος υπερωριακής απασχόλησης, 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 περιβάλλοντος, με την τήρηση και την εφαρμογή των Δασικών
και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, η εκτέλεση
αναδασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και η συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων. 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).
Άρθρο 2
Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Στις επιφυλακές θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι
των δασικών υπηρεσιών. Η εργασία προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέ-
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σιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), θα παρέχεται
από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις
Δασικές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις 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».
Άρθρο 3
Διάρκεια προγράμματος καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας
1.- Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το χρονικό διάστημα, από τη δημοσίευση της παρούσης έως
και τη 31-12-2021.
2.- 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 31-12-2021
ορίζουμε τις ώρες: α) της υπερωριακής απασχόλησης σε
544.920 ώρες, από τις οποίες οι 238.380 ώρες για την
απογευματινή υπερωριακή εργασία και οι 92.300 ώρες
για την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, σε 214.240 ώρες.
3.- Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα
και κατά υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο,
δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου»
(Α΄ 176), όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Εφαρμογή του προγράμματος
1.- Η υπερωριακή εργασία παρέχεται στις έδρες και
στις περιοχές ευθύνης των δασικών υπηρεσιών, όλες
τις ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με συγκεκριμένες
οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, που
θα εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και τα σχετικά προγράμματα των
δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της χώρας.
2.-Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται, οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής
μονάδας που προαναφέραμε, οι οποίοι οφείλουν:
α.- Να συντάσσουν πίνακα υπαλλήλων, οι οποίοι θα
συγκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και
τα εποχούμενα περίπολα, σύμφωνα με την αναλυτική
εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, που θα εκδοθεί σε
εφαρμογή της παρούσας.
β.- Να τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή
τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και
τη φύση του επιτελούμενου έργου ή συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας, κ.λπ.
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Άρθρο 5
Δαπάνη
1.-Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω
ωρών υπερωριακής απασχόλησης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.
1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ως ακολούθως:
Προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 544.920
ώρες με αντίστοιχο κόστος 3.142.080€, από τις οποίες
238.380 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας
σε βάρος του ΑΛΕ 2120201001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.668.660€ και 306.540 ώρες εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες (που αντιστοιχούν σε 92.300
ώρες υπερωρίας και 214.240 ώρες προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής) σε βάρος του ΑΛΕ
2120202001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.473.420€. Επιπλέον, στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται
δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώσεις, για εκτός έδρας
κινήσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού
2.170.340€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις, σε βάρος του
ΑΛΕ 2420405001 μέχρι ποσού 9.000€ και χιλιομετρικές
αποζημιώσεις κ.λπ. έξοδα μετακίνησης, σε βάρος του
ΑΛΕ 2420404001 μέχρι ποσού 111.600€, καθώς και

67803

δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΑΛΕ
2410301001 μέχρι ποσού 370.500€. Κατά συνέπεια,
το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2021, ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 5.803.520€.
2.-Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα αυτή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων»
«Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας», οι οποίες
και θα μεταφερθούν αντίστοιχα στον προϋπολογισμό
εξόδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στον Ε.Φ.
των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους ΑΛΕ
2120201001, 2120202001, 2420403001, 2420405001,
2420404001 και 2410301001. Τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης θα συσταθούν μετά τη μεταφορά
των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω κωδικούς των
Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
3.-Ο Πίνακας των διατιθέμενων πιστώσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω,
ακολουθεί ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής της απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας κατανομής διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Μακεδονίας-Θράκης
Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας
Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας
Δυτ. Ελλάδας-Πελ/σουΙονίων
Αττικής

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
(Απογευματινής)

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
(Κυριακές και
εξαιρέσιμες)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

ΛΟΙΠΑ
ΕΞΟΔΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

427.290,40

374.120,39

551.731,37

1.000,00

20.957,81

94.262,97

1.469.362,94

178.340,43

160.564,76

236.535,98

0,00

6.051,75

40.364,92

621.857,84

373.971,71

327.552,61

483.103,02

0,00

13.023,25

82.530,04

1.280.180,63

371.770,16

334.716,26

493.131,54

1.000,00

18.610,70

83.960,49

1.303.189,15

133.723,36

108.979,61

161.206,78

2.000,00

17.014,20

27.665,35

450.589,30

Αιγαίου

89.817,12

82.281,04

121.126,98

5.000,00

32.990,47

20.663,66

351.879,27

Κρήτης

93.746,82

85.205,33

123.504,33

0,00

2.951,82

21.052,57

326.460,87

1.668.660,00

1.473.420,00

2.170.340,00

9.000,00

111.600,00

370.500,00

5.803.520,00

ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 6
Ισχύς – δημοσίευση
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιλίσια, 22 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02058283012200008*

