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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ∆ΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
Έδρες τους
2. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ
(µετά ∆ασαρχείων)
Έδρες τους

Θέµα : ∆ιευκρινήσεις επί του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας
Σχετ: α. Η αριθµ. 169558/1675/27-4-2012 εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α∆Α: Β4960-ΥΟΞ)
β. Η αριθµ. 169556/1673/27-4-2012 (ΦΕΚ 1538/Β΄) απόφαση ΥΠΕΚΑ
γ. Η αριθµ. 171447/2334/11-6-2012 εγκύκλιος Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης &
Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
Κατόπιν πολλών ερωτηµάτων που έφτασαν στην Υπηρεσία µας και λαµβάνοντας
υπόψη τα διαλαµβανόµενα στις ανωτέρω α΄ και γ΄ εγκυκλίους, σας αναφέρουµε ότι όσον
αφορά τις ∆/νσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών και τις ∆/νσεις ∆ασών µετά
∆ασαρχείων, οι υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε ∆ασοφυλάκων δύναται να συµµετέχουν (σαν
δεύτερο άτοµο) στη συγκρότηση του συνεργείου επιφυλακής και να πληρώνονται
υπερωριακά τις ώρες εργασίας τους µετά το πέρας του κανονικού τους ωραρίου
(απογεύµατα εργάσιµων ηµερών & Σαββάτων) για µέχρι 20 ώρες τον µήνα.
Σχετικά µε τις Κυριακές & Εξαιρέσιµες, το συνεργείο επιφυλακής αποτελείται από
ένα άτοµο, το οποίο µπορεί να προέρχεται από τον κλάδο ∆Ε ∆ασοφυλάκων και το οποίο
θα αµείβεται υπερωριακά και για µέχρι 10 ώρες τον µήνα. Οι ώρες υπερωρίας των
Κυριακών & Εξαιρέσιµων είναι δυνατό να εκτελούνται τµηµατικά και να µην είναι
συνεχόµενες (π.χ. 5 και 5) και µπορεί να πραγµατοποιούνται από έναν ή παραπάνω
υπαλλήλους ανάλογα µε το διατιθέµενο προσωπικό και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
υπηρεσίας. Την ευθύνη της απόφασης αυτής την έχει ο προϊστάµενος της οικείας ∆ασικής
Υπηρεσίας.
Οι ∆/νσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης και οι ∆/σεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων δεν
καθιερώνουν ωράριο σε βάρδιες αλλά η απασχόληση των υπαλλήλων των, δεδοµένων
των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης να παρέχουν εργασία και τις πρωινές
ώρες, θα είναι υπερωριακή σύµφωνα µε την β΄ σχετική. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω
έχει γίνει η κατανοµή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού Υ.Π.Ε.Κ.Α. στους
προϋπολογισµούς εξόδων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης

Τρύφων ∆ασκαλάκης
∆ασολόγος

