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Θέµα: Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών  

            Κέντρων της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών (ΣΚ∆ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας  

            και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.∆. (199)  

                                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

∆υνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού 

Σώµατος  και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

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

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

µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79, (ΦΕΚ Α΄ 289), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π∆ 575/1980 

(ΦΕΚ Α΄ 157) «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων, εις πυρκαγιές, περιοχών δασών και 

δασικών εκτάσεων, ως επικίνδυνων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

5. Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και 

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

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  &  Φ.Π. 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
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. Τις διατάξεις του αρθ. 21 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61) «Ενσωµάτωση της Ελληνικής 

Αγροφυλακής στη ∆ασική Υπηρεσία» 

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

και λοιπές διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του Π∆ 189/2009  «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) και του Π∆ 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Ανακαθορισµός των 

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

8. Την υπ’ αριθµ. 2876/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π∆ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και µετονοµασία 

Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 

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

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

Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη». 

11. Την µε οικ. 2/78400/0022/14/11/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών  «Παροχή  οδηγιών 

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

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

διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής» 

12. Την υπ’ αριθµ. 77822/4740/23.06.1995 (ΦΕΚ Β΄ 597) υπουργική απόφαση για τον καθορισµό της 

έδρας, του ωραρίου λειτουργίας, των αρµοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του εξοπλισµού και της 

στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου ∆ασοπροστασίας, όπως τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει 

σύµφωνα µε την αριθµ. 90276/1395/21.04.2008 (ΦΕΚ Β΄ 815) απόφαση. 

13. Την υπ’ αριθµ. 12030/Φ.109/10.05.1999 (ΦΕΚ Β΄ 713) ΚΥΑ «για τη 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». 

14. Την υπ’ αριθµ. 34542 Φ.109.1/16.01.1996 (ΦΕΚ Β΄ 37) απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. «Κανονισµός 

οργάνωσης και λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του ΠΣ», 

όπως συµπληρώθηκε και πλέον ισχύει σύµφωνα µε την αριθµ. 20367 Φ.109.1/30.04.2007 (ΦΕΚ 

Β΄ 695) απόφαση. 

15. Τις ανάγκες της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών για τη στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου 

∆ασοπροστασίας (ΣΚ∆ – 1591), που λειτουργεί µε ευθύνη της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών και 

Φ.Π., του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος (199) και 

του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 

16.  Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή προκύπτει επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισµού  

Εξόδων του Ε.Φ. 31/130 κατά 49.000€. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Καθιερώνουµε την υπερωριακή εργασία 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 ∆ασοπροστασίας (ΣΚ∆ – 1591) που λειτουργεί στη ∆/νση 
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Προστασίας ∆ασών και Φ.Π., του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού 

Σώµατος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. - 199) και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας.  

 

2. Ορίζουµε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, κατά το χρονικό διάστηµα: 

- από 01/05/2013 έως 31/10/2013, σε 3.240 ώρες, από τις οποίες, 2.160 ώρες για απογευµατινή 

εργασία και 1.080 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, όσον αφορά το 

Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ - 199) 

και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, και 

- από 13/05/2013 έως 31/12/2013, σε 1.980 ώρες, από τις οποίες, 1.320 ώρες για απογευµατινή 

εργασία και 660 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες όσον αφορά το 

Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας (ΣΚ∆ - 1591). 

Ειδικότερα, η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού προϋπολογισµού  

Ε.Φ. 31/130 για τους υπαλλήλους της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. της 

Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

του προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2013 και την υποστήριξη των προαναφερθέντων 

Επιχειρησιακών Κέντρων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1845/1989, του Ν. 998/79, του Ν. 2612/98 

και των άρθρων 1 & 3 του Π∆ 242/93 (ΦΕΚ Α΄ 107), είναι η εξής: σύνολο ωρών υπερωριακής 

εργασίας µέχρι 5.220 ώρες και συνολικό κόστος 40.020 € , από τις οποίες 3.480 ώρες απογευµατινής 

εργασίας µε δαπάνη µέχρι ποσού 24.360 € σε βάρος του Κ.Α.Ε 0511 και 1.740 ώρες εργασίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες µε δαπάνη µέχρι ποσού 15.660 € σε βάρος του Κ.Α.Ε 0512. 

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις έδρες των ανωτέρω Συντονιστικών Επιχειρησιακών 

Κέντρων, σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα καταρτίσει η Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας 

∆ασών και Φ.Π. 

 Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά µήνα και υπάλληλο για τις προαναφερόµενες περιόδους 

δεν µπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται µε το άρθρο 20 «Υπερωριακή Εργασία», του νόµου 

4024 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο προβλέπεται ότι οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας 

δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλληλο µηνιαίως. 

 

3.    Για την παροχή εργασίας στα ανωτέρω κέντρα, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα χορηγείται µία 

(1) ηµέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα, καθώς οµοίως θα χορηγείται ηµέρα ανάπαυσης 

κατά τις επίσηµες αργίες, στις 1, 3 και 6 Μαΐου, 24 Ιουνίου, 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου, 25 και 26 

∆εκεµβρίου, που πέφτουν µεσοβδόµαδα.  

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις εργάσιµες ηµέρες καθώς και  

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, ανέρχεται τους 65 υπαλλήλους. Υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο της παρεχόµενης υπερωριακής απασχόλησης και την εύρυθµη λειτουργία 

και συνεργασία στα Κέντρα ορίζεται ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών 

& Φ.Π. 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 προβλέπονται δαπάνες ειδικών εντολών εκτός έδρας 

(ηµερήσιες αποζηµιώσεις και διανυκτερεύσεις για την πραγµατοποίηση εποχούµενων περιπόλων 
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συνδροµής στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής) σε βάρος του ΚΑΕ 0711 

µέχρι ποσού 5.680 €, καθώς και δαπάνες για προµήθεια καυσίµων σε βάρος του ΚΑΕ 1511 µέχρι 

ποσού 3.300€. 

Η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 31/130 ΚΑΕ 5242 ¨∆απάνες 

∆ασοπροστασίας υπό κατανοµή¨, οι οποίες θα µεταφερθούν ανάλογα στους Κ.Α.Ε 0511, 0512, 0711 

και 1511 του ίδιου φορέα και είναι εντός των ορίων της εγκεκριµένης πίστωσης του οικείου 

προϋπολογισµού,  οικονοµικού έτους 2013. 

 

4.     Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.: 

α. Θα εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής εργασίας και 

εποχούµενων περιπόλων και θα ορίσει τους υπαλλήλους που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

δασοπροστασίας τρέχοντος έτους. 

β. Θα καθορίσει το Πρόγραµµα επιφυλακής των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά 

για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.  

γ. Θα τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή 

αντικατάσταση αυτών, συνεπεία µεταθέσεων, ασθενείας κ.λ.π 

 

 Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε ισχύ από 01/05/2103. 

               

 

 

 

      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  

           ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

             ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:       

 

Α.    Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης  

 

Β.  ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ   
 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  

3.     Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 

4. ∆/νση Οικονοµικού ΥΠΕΚΑ  

                                      Αµαλιάδος 17 – Αθήνα  

5. ∆/νσεις ∆ασών Κεντρικής Υπηρεσίας 

 Ενταύθα 

6. Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας 

                                                   Τέρµα Αλκµάνος –Ιλίσια 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 

1. Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

                                       Ευαγγελιστρίας 2 –Αθήνα 

2. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος 

                                       Μουρούζη 4, 10172 - ΑΘΗΝΑ 

 

∆. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (για τη δηµοσίευση)            

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

2. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Προστασίας & Ανάπτυξης ∆ασών & Φ.Π. 
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