14865

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 947
18 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου του Συμ−
βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
του Υπουργείου Οικονομικών. ............................................
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας. ............................
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καθώς και λει−
τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες σε 24ωρη βάση του τμήματος καθαριότη−
τας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου
Λοκρών..........................................................................................
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κέντρο Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ιά−
σμου (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι). ....................................................................
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου
και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρε−
σιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργα−
σίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες. ..........................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/30568/0022
(1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου του Συμ−
βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει, μετά
την αντικατάσταση της παρ. 2 από το άρθρο 45 παρ. 1

του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω−
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα».
5. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24.7.2012 (ΦΕΚ 2183/
Β΄/24.4.2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το υπ’ αριθμ. Δ1Α 1179652 ΕΞ 2012/27.12.2012 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1) του Υπουργείου
Οικονομικών.
7. Το υπ’ αριθμ. 2/30568/21.3.2013 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
8. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ−
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για τέσσερις (4)
υπαλλήλους και για οκτώ (8) Οικονομικούς Εμπειρογνώ−
μονες στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Οικο−
νομικών Εμπειρογνωμόνων για την εύρυθμη λειτουργία
του Γραφείου αυτού.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα
έξι ευρώ (4.256 €) περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα
23−110 και ΚΑΕ 0511, για την οποία υπάρχει πίστωση και
δέσμευση αυτής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για τέσσερις (4) υπαλλήλους και οκτώ (8)
Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο Γραφείο του Προ−
έδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
(Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως σε έκαστο, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 30.6.2013.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
βρεφονηπιοκόμων «λόγω κένωσης») ή ΤΕ 2 Κοινωνικών
Λειτουργών ΤΕ 17 Διοικητικών − Λογιστών, ή ΔΕ 1 Διοι−
κητικών, ή ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων.
Άρθρο 8
Από τη ψήφιση του παραπάνω Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας προκαλείται δαπάνη ύψους 309.000,00 €
περίπου για το τρέχον έτος 2012 που θα καλυφθεί από
τους ΚΑ.: 10−6011.001, 10−6041.001 και 10−6041.003 του
προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
342.000,00 € περίπου η οποία θα προβλέπεται στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Kομοτηνή, 1 Απριλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 21316
(5)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με
ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυ−
χτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των όρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β)του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195)
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροστα−
σία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία».
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θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 της
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769)
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη
προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13
(Β΄ 388) τροποποιητική υπουργική απόφαση.
3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε ότι αφο−
ρά τόσο την καθημερινή τους λειτουργία όσο και την
υλοποίηση των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και
την εν γένει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους,
με την κατά το δυνατόν άρτια οργάνωσή τους και την
πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που
τους έχουν εκχωρηθεί.
4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
90 του ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το
τρέχον έτος συνολικού ποσού 1.347.228,00 ευρώ περί−
που, η οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και
0711 του Κρατικού Προϋπολογισμού και από πόρους του
Πράσινου Ταμείου, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του μονίμου
και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετού−
ντος προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ
Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών, ΤΕ
και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΤΕ και ΔΕ Εργοδηγών,
ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ Δασοφυλάκων
και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, θα παρέχει εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο το έτος.
Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

