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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 98 Α΄).
2. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009».
3. Την αριθµ. 2877/2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του
Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», καθώς και την αριθ. Υ 46/06.07.2012 (ΦΕΚ 2101 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «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.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289 Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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10. Τις διατάξεις του Ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας
και τεχνολογίας -∆ασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄), άρθρο 21 «Ενσωµάτωση της Ελληνικής
Αγροφυλακής στη ∆ασική Υπηρεσία».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις».
13. Την µε αρ. πρ. 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».
14. Την αρ. πρ. 160/22.01.13 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Έγκριση Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Προστασία και
Αναβάθµιση ∆ασών 2013» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2013» η οποία επέχει θέση
ανάληψης υποχρέωσης του Πράσινου Ταµείου (Α∆Α : ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7).
15. Το υπ’ αριθ. 2/88864/0022/18-1-13 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’
αριθ. 178589/4847/6-12-12 δικού µας εγγράφου.
16. Τα Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228 Α΄), 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄), 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄), 139/2010
(ΦΕΚ 232 Α΄), 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄), 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄), 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄) περί
«Οργανισµών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.490.000€, η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής έτους 2013 και συγκεκριµένα τον Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2 «Βελτίωση
υποδοµών πρόληψης λαθροϋλοτοµιών».
18. Το γεγονός ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης των µέτρων αυτών είναι πολλάκις µικρότερο της
βλάβης που προκαλείται στα ∆ασικά Οικοσυστήµατα της χώρας µας και στην Εθνική Οικονοµία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθιερώνουµε την υπερωριακή εργασία κατά τις απογευµατινές 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 ∆ασικών
Υπηρεσιών τις µη εργάσιµες ώρες και ηµέρες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα Πρόληψης
Λαθροϋλοτοµιών που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και υλοποιείται από τις ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της
Χώρας, µε προϋπολογισµό 1.490.000 €. Η εργασία προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας
υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέσιµες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις), θα παρέχεται από
τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις ∆ασικές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων της χώρας περί «Απασχόλησης σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες µονίµου και µε ΣΕΙ∆ προσωπικού των ∆ασικών Υπηρεσιών».
2. Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται από τον Ιανουάριο και για µέχρι τρεις µήνες (ή µέχρι 13
εβδοµάδες) εντός του έτους 2013.
3. Ορίζουµε για τους τρεις µήνες (ή 13 εβδοµάδες) τις ώρες α) της υπερωριακής απασχόλησης σε
70.594 ώρες, από τις οποίες, 47.120 ώρες για απογευµατινή υπερωριακή εργασία και 23.474 ώρες
για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιµες 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 Πράσινου Ταµείου οικονοµικού έτους 2013, Άξονας
Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2 «Βελτίωση υποδοµών πρόληψης λαθροϋλοτοµιών» και ειδικότερα
σε βάρος των ΚΑΕ 2499, 0411, 3311, 3391ως ακολούθως:

2

ΑΔΑ: ΒΕΥΦ0-ΥΥΨ
α. Για τους υπαλλήλους των ∆ασικών Υπηρεσιών, που θα απασχοληθούν, τόσο µε την
παροχή εργασίας προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής όσο και υπερωριακά, για την
εξυπηρέτηση του εν λόγω προγράµµατος πρόληψης λαθροϋλοτοµιών, σε 24ωρη βάση,
προκειµένου να καταστεί εφικτή η συνεχής και αδιάλειπτη τακτική παρουσία και ο αιφνιδιαστικός
έλεγχος από πλευράς δασικής υπηρεσίας σε κρίσιµα σηµεία τέλεσης των λαθροϋλοτοµιών 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 διατάξεων του Ν.998/79 και των άρθρων 1 & 3 του Π.∆. 242/93 (ΦΕΚ 107 Α΄), σύνολο ωρών
εργασίας µέχρι 124.154 ώρες, από τις οποίες α) 47.120 ώρες υπερωριακής απογευµατινής
εργασίας µε δαπάνη µέχρι ποσού 319.960 € και 23.474 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες µε δαπάνη µέχρι ποσού 201.386 € και β) 53.560 ώρες για συµπλήρωση της
εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής 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 (∆ιευθύνσεις
Συντονισµού & Επιθεώρησης, ∆ιευθύνσεις ∆ασών Νοµών µε ∆ασαρχεία, ∆ιευθύνσεις ∆ασών
Νοµών άνευ ∆ασαρχείων, ∆ασαρχεία, ΣΚ∆ – 1591), 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 Ειδική Γραµµατεία ∆ασών.
Η κατανοµή των ωρών ανά οργανική µονάδα, θα εµφανίζεται σε παράρτηµα που θα συνοδεύει
τις ανωτέρω οδηγίες, λαµβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις που κατανέµονται κατά Περιφέρεια όπως
αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1 της παρούσας. Για την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών, τόσο το
πρόγραµµα επιφυλακής στο ΣΚ∆ – 1591 όσο και το πρόγραµµα περιπόλων, θα εκδοθούν από τον
Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.
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. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Για την υποστήριξη των µέτρων, η κάθε υπηρεσία που εµπλέκεται στα µέτρα,
χρηµατοδοτείται επιπλέον για το διάστηµα των 3 µηνών (ή 13 εβδοµάδων συνολικά) για την
κάλυψη του κόστους καυσίµων και συγκεκριµένα µέχρι του ποσού των 251.054€ και για την
κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων µέχρι του ποσού των 556.920€.
Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά και κατά τις Κυριακές,
νύχτες, και εξαιρέσιµες ηµέρες, δεν υπερβαίνει τους 4.500 υπαλλήλους.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγµατικής παροχής της
υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάµενοι της οργανικής µονάδας που
προαναφέραµε, οι οποίοι :
i - Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συγκροτούν κάθε µήνα τα συνεργεία
επιφυλακής και τα περίπολα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην αναλυτική εγκύκλιο οδηγιών
εφαρµογής της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών.
ii - Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη
ή αντικατάστασή τους, σε αυτόν, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες ή συνεπεία µεταθέσεων,
ασθενείας κ.λ.π.
4. Σύµφωνα µε το άρθ. 20 παρ. 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), οι Προϊστάµενοι οργανικών
µονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης (στις οποίες ανήκουν και τα ∆ασαρχεία) και Γενικής ∆ιεύθυνσης
δεν δικαιούνται υπερωρίες, δύναται όµως να συµµετέχουν στη συγκρότηση των συνεργείων
περιπόλων, µε αποζηµίωση µόνο εκτός έδρας.
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Πίνακας 1: Κατανοµή πιστώσεων ανά Περιφέρεια

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Κεντρικής Μακεδονίας
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
Ηπείρου
∆υτικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας
∆υτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων
Αττικής
Νοτίου Αιγαίου
Βορείου Αιγαίου
Κρήτης
Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης &
Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
ΣΥΝΟΛΟ:

14

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ
(Απογευµατινές)

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ
(Κυριακές και
εξαιρέσιµες)

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΕΚΤΟΣ
Ε∆ΡΑΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΓΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

53.041,10
30.853,87
20.672,60
13.502,38
41.227,46
39.172,72
33.750,38
28.828,31
5.269,27
24.733,30
5.480,69
6.481,64
12.886,28

56.623,66
35.836,56
22.794,66
17.755,30
43.635,14
43.197,84
38.150,12
32.932,15
8.095,45
25.795,42
7.765,21
8.945,09
18.703,40

84.790,71
52.679,74
35.482,62
27.825,40
65.381,03
67.518,14
56.263,15
54.124,23
12.044,05
40.249,87
15.647,29
16.796,23
26.037,54

39.302,24
24.367,51
16.046,95
12.336,58
30.517,96
30.396,99
25.884,76
24.569,03
5.211,37
18.484,19
4.823,45
6.028,88
11.600,09

4.060,00

1.836,00

2.080,00

1.484,00

319.960,00

362.066,00

556.920,00

251.054,00

Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Κράτους
- Γενικές ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Κράτους
α. ∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού και Επιθεώρησης
β. ∆/νσεις ∆ασών Νοµών
γ. ∆/νσεις Αναδασώσεων
- Αττικής
- Θεσσαλονίκης
- Κοµοτηνής
δ. ∆ασαρχεία
Έδρες τους
3. Πράσινο Ταµείο – Λυκούργου 17, 10552, Αθήνα
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Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης

-

-

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Αµαλιάδος 17 Αθήνα
∆/νση Οικονοµικού
Πανόρµου 2, ΤΚ 11523 Αθήνα
3. Εσωτερική ∆ιανοµή
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών
Γραφείο Γενικού ∆/ντή Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.
∆ιευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
Ενταύθα
4.

Εθνικό Τυπογραφείο
(για τη δηµοσίευση)
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