
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 867
17 Μαΐου 2011

12145

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ 

ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ» για το αδί−
κημα της απλής Τελωνειακής Παράβασης. ............. 1

Τροποποίηση της αριθ. 136367/26−1−2011 (ΦΕΚ 64/
Β΄/2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υφυπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματι−
κών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 288/2009 της 
Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχε−
δίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα 
σχολεία για το σχολικό έτος 2010−2011». .................. 2

Αναστολή εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης 
των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των 
Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελ−
ματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ) και 
απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτη−
ση και παράταση της πιστοποίησής τους ................ 3

Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ−
πηρέτηση της Δασοπροστασίας...................................... 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 08/ΔΤΑ/499/21−7−

2010 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής. ....... 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ» για το αδίκημα της 
απλής Τελωνειακής Παράβασης. 

 Με τις με αριθ. Π.Τ.Π.780/08/02−05−2011, 781/08/02−05−
2011, 782/08/02−05−2011, 783/08/02−05−2011, 1005/08/02−05−
2011, 1006/08/02−05−2011, 1007/08/02−05−2011, 1008/08/02−
05−2011, 1009/08/02−05−2011, 1010/08/02−05−2011, 1011/08/ 
02−05−2011, 1012/08/02−05−2011, 1013/08/03−05−2011, 1014/08/ 
03−05−2011, 1015/08/03−05−2011, 1016/08/03−05−2011, 1017/ 
08/03−05−2011, 1018/08/03−05−2011, 1019/08/03−05−2011, 
1020/08/03−05−2011, 1021/08/03−05−2011, 1022/08/03−05−2011 
και 1023/08/03−05−2011 Καταλογιστικές Πράξεις του Δ΄ 

Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, η εται−
ρεία «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕ−
ΩΝ», νομίμως εκάστοτε εκπροσωπούμενη, με τελευταία 
γνωστή έδρα στον Πειραιά, Λ. Χατζηκυριάκου 15−17 και 
ήδη αγνώστου έδρας και Α.Φ.Μ. 099878410, αρμοδιότη−
τας Φ.Α.Ε. Πειραιά, κηρύχθηκε, ως αστικά συνυπεύθυ−
νη, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεη με το Δήμα 
Φώτη του Θωμά (DHIMA FOTO του THOMAS) Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, με τελευταία γνω−
στή διεύθυνση Δημοφώντος 13−15 στην Αθήνα και ήδη 
αγνώστου διαμονής, για την καταβολή των συνολικώς 
επιβληθέντων σ’ αυτόν για το αδίκημα της απλής Τε−
λωνειακής Παράβασης, κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθ.119Α παρ. 1, 142 παρ. 1, 150, 152, 155 και επόμε−
να του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
προστίμων συνολικού ύψους € 2.300,00 (δύο χιλιάδων 
τριακοσίων ευρώ) πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 2,4%, ήτοι 
€ 55,20 (πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ

F
Αριθ. 156843 (2)
    Τροποποίηση της αριθ. 136367/26−1−2011 (ΦΕΚ 64/Β΄/2011) 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας Διά Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και των Υφυπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−
μογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου 
και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίη−
ση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρού−
των στα σχολεία για το σχολικό έτος 2010−2011». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3, του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
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της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 
του ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανι−
σμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου 3 του 
ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
ν.1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις (Α΄101) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιή−
θηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 
101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21) και 91 του 
ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113).

γ) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135) περί 
«ρύθμιση θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ».

δ) Των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως αυ−
τός τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και το ν. 3943/2011 
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

στ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» ( ΦΕΚ Α΄ 194).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ):
α) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16−11−2007) 

«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγο−
ρών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊό−
ντα» (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 
2008 «περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργι−
κής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προ−
ώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» και 
όπως ισχύει κάθε φορά.

β) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (L 94/8−4−2009) «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια 
οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατα−
νάλωσης φρούτων στα σχολεία».

3. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου 

Μακεδονίας− Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας− Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Β΄ 1673).

4. Την αριθ. 2672/03.12.2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Oικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).

5. Την αριθ. 271752/21.10.10 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη−Μαρία Απο−
στολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ Β΄ 1673).

6. Το αριθ. 122397/3.11.10 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το 
από 4.11.2010 έγγραφο της Οικονομικής Διεύθυνσης.

7. Την αριθ. 23399/17−3−2011 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρί−
νεται η δέσμευσης της πίστωσης ύψους ενός εκατομ−
μυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000,00) Ευρώ, για την πλη−
ρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29−110, Κ.Α.Ε. 
5423, οικ. έτους 2011 για την υλοποίηση του προγράμ−
ματος «Διανομή φρούτων στα σχολεία» για το 2011.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, πέραν 
αυτής που είχε προβλεφθεί με την αριθ. 136367/26−1−2011 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 64Β/2011), αποφασίζουμε:

Η αριθ. 136367/26−1−2011 (ΦΕΚ 64/Β΄/2011) κοινή υπουρ−
γική απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

To σημείο γ, της παραγράφου 4, του άρθρου 7 καταρ−
γείται και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος 
5 που έχει ως εξής:

«5. Για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της 
παρ. 3 διενεργείται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνι−
σμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 
του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64), της παρ. 1 περίπτ. β της Υ.Α. 
35130/739/9−8−2010, Υπ. Οικονομικών (Β΄ 1291) και της 
παρ. 2 περιπτ. β΄ της Υ.Α. Π1/3305/3−11−2010, Υφ. Οικον. 
Ανταγ. και Ναυτιλίας (Β΄ 1789)».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 136367/26−1−2011 κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
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   Αριθ. 54534/Η (3)
Α ναστολή εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης των 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Εξει−
δικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματι−
κής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ) και απε−
ξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση και 
παράταση της πιστοποίησής τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 10 

και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 
163/Α΄/21−9−2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 
Λοιπές Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του π.δ. 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄/221) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 
του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
σύμφωνα με τις οποίες η εποπτεία του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ανήκει 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων

3. Τις διατάξεις της αριθ. 111384/13−5−2003 (ΦΕΚ 616/
Β/19−5−2003) Κ.Υ.Α. «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξι−
ολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης»

4. Τις διατάξεις της αριθ. 916031/οικ. 32815/10−9−2009 
(ΦΕΚ 1999/Β/15−9−2009) Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)»

5. Τις διατάξεις της αριθ. 916034/οικ.32816/10−9−2009 
(ΦΕΚ 2049/Β/24−9−2009) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Σύστημα Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιολό−
γησης Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγ−
γελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ) και 
απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση».

6. Την αριθ. Υ274/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/Β΄/1−10−2010) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

7. Την ανάγκη επανακαθορισμού και βελτίωσης της δι−
αδικασίας αξιολόγησης των ΚΕΚ και των Εξειδικευμένων 
Κέντρων (εφαρμογή συστήματος/διαδικασιών διασφάλι−
σης ποιότητας), η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2011, με 
την έκδοση των σχετικών Κανονιστικών Πράξεων.

8. Το αριθ. 288/24−1−11 έγγραφο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., με το 
οποίο διαβιβάζεται η αριθ. 479/9°/21−1−11 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας)», αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Αναστέλλεται η εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 παρ. 
Ι.2 και 111.1α και 1β της αριθ. 111384/13−5−2003 (ΦΕΚ 616/
Β/19−5−2003) Κ.Υ.Α. «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιο−
λόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης» και 
παρατείνεται η διάρκεια της πιστοποίησης των Κέντρων 
αυτών έως 31/12/2012, εφόσον ο ετήσιος βαθμός τους 
θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60.

2. Αναστέλλεται η εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 παρ. 
12.2.1 της αριθ. 916034/οικ.32816/10−9−2009 (ΦΕΚ 2049/
Β/24−9−2009) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα 
Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εξει−
δικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ) και απεξαρτημέ−
νων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση» και παρατείνε−
ται η διάρκεια της πιστοποίησης των Κέντρων αυτών 
έως 31/12/2012, εφόσον ο ετήσιος βαθμός τους θα είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του 60.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

   F

Αριθ. 117885/2177 (4)
 Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη−

ρέτηση της Δασοπροστασίας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α΄/23−12−2003) «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».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137) που προστέ−
θηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄/154) και αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 
(Α΄/38).

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α΄/29−12−1979), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1845/89 (ΦΕΚ 102/
Α΄/26−4−1989) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής 
έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροστασία και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Υπ. 
Οικονομίας και Οικονομικών − Γ.Λ.Κ. «παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003» και 
το αριθ. 2/34012/0022/8−11−2004 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. / 
Δ22 − Μισθολογίου.

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α/5−11−2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

7. Την αριθ. 52167/21−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής».
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8. Την αριθ. 77822/4740/23−6−1995 απόφαση για τον 
καθορισμό της έδρας, του ωραρίου λειτουργίας, των 
αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του εξοπλισμού και 
της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπρο−
στασίας (ΦΕΚ 597/Β΄/7−7−1995), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σύμφωνα με την αριθ. 90276/1395/21−4−2008 
απόφαση (ΦΕΚ 815/Β΄/9−5−2008).

7. Τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Δασών για τη 
στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασί−
ας, που λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Προστασίας 
Δασών και Φ.Π., αποφασίζουμε:

1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση, υπερωριακής 
εργασίας και υπερωριακής εργασίας κατά τις Νυχτερι−
νές ώρες τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν 
των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για την 
κάλυψη επειγουσών αναγκών του προγράμματος δα−
σοπροστασίας και την υποστήριξη της λειτουργίας του 
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας που λειτουρ−
γεί στη Δ/νση Προστασίας Δασών και Φ.Π.

2. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, για 
την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασο−
προστασίας της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φ.Π, 
κατά το χρονικό διάστημα από 1/4 έως 31/12/2011, σε 
6.300 ώρες, από τις οποίες, 4.700 ώρες για απογευ−
ματινή εργασία και 1.600 ώρες για εργασία κατά τις 
νυχτερινές ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
ως ακολούθως:

Σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού προϋπολογι−
σμού Ε.Φ. 31/130.

α. Για τους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Φ.Π., που θα απασχολη−
θούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση αναγκών του 
προγράμματος Δασοπροστασίας και την υποστήριξη 
του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας, σε 24ωρη 
βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1845/1989, του 
Ν.998/79, του Ν.2612/98 και τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 
242/93 (ΦΕΚ 107/Α΄/93), σύνολο ωρών υπερωριακής εργα−
σίας μέχρι 6.300 ώρες, από τις οποίες 4.700 ώρες απο−
γευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 33.000€ 
σε βάρος των Κ.Α.Ε. 0511 και 1.600 ώρες εργασίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη 
μέχρι ποσού 13.000 € σε βάρος του Κ.Α.Ε 0512.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στην έδρα του 
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας, σύμφωνα με 
πρόγραμμα που θα καταρτίσει η Γενική Δ/νση Ανάπτυ−
ξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π.

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και 
υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο ορίζονται 
μέχρι 40 από τις οποίες, οι 30 ώρες αντιστοιχούν σε 
απογευματινή εργασία και οι 10 ώρες σε εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Για την παροχή εργασίας τις πρωινές ώρες του Σαβ−
βάτου θα χορηγείται μία (1) ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) 
την επόμενη εβδομάδα.

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις 
Κυριακές, νύχτες, και εξαιρέσιμες ημέρες, ανέρχεται 
μέχρι τους 65 υπαλλήλους.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της παρεχόμενης υπερωριακής απασχόλησης, ορίζε−
ται ο υποδιευθυντής της Δ/νσης Προστασίας Δασών 
και Φ.Π., ο οποίος τελεί σε μη προγραμματισμένη επι−
φυλακή, παρέχοντας το σύνολο των προβλεπόμενων 
ανά υπάλληλο, ωρών υπερωριακής απασχόλησης στη 
διάρκεια κάθε μήνα.

Η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί σε βάρος των πιστώ−
σεων του Ε.Φ 31/130 ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασί−
ας υπό κατανομή», οι οποίες θα μεταφερθούν ανάλογα 
στους Κ.Α.Ε 0511, 0512 του ίδιου φορέα και είναι εντός 
των ορίων της εγκεκριμένης πίστωσης του οικείου προϋ−
πολογισμού, οικονομικού έτους 2011.

3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Φ.Π.:

α. Θα εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των συ−
νεργείων υπερωριακής εργασίας και θα ορίσει τους 
υπαλλήλους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δα−
σοπροστασίας.

β. Θα καθορίσει το Πρόγραμμα επιφυλακής των υπαλ−
λήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυ−
πηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

γ. Θα τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων, στις 
περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατά−
σταση των, σε αυτόν, συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας 
κ.λ.π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

      Στην αριθ. 08/ΔΤΑ/499/21−7−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1182/Β΄/6−8−2010, σχετικά με την έγκριση συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Όσον αφορά το θέμα: διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «΄Εγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου 

με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Κοινότητα Καπαν−
δριτίου», 

στο ορθό «΄Εγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στην Λέσχη Ηλικιωμένων της 
Κοινότητας Καπανδριτίου».

2. Ως προς την παράγραφο που αναφέρεται στη δα−
πάνη: διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Η δαπάνη για τη σύναψη της ανωτέρω 
συμβάσεως μίσθωσης έργου, θα βαρύνει τον Κ.Α. 06117−
1 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Κοινότητας», 
στο ορθό «Η δαπάνη για τη σύναψη της ανωτέρω συμ−
βάσεως μίσθωσης έργου, θα βαρύνει τον Κ.Α. 06117−1 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Λέσχης Ηλικιωμένων 
της Κοινότητας».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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