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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1041
29 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπη−
ρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής
Γραμματείας Δασών (ΣΚΔ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. (199). ............
1
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη−
ρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013
και κατανομή πιστώσεων. ............................................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129966/1988
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπη−
ρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής
Γραμματείας Δασών (ΣΚΔ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. (199).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλ−
λες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79, (ΦΕΚ Α΄ 289), σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις του ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ Α΄ 157) «Περί
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων, εις πυρκαγιές, περιοχών
δασών και δασικών εκτάσεων, ως επικίνδυνων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανάπτυξη
και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας−
Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

5α. Τις διατάξεις του αρθ. 21 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄
61) «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανα−
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄
221) και του ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009».
8. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) απόφαση Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄
141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
καθώς και την αριθ. Υ 46/06.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2101) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
11. Την με οικ. 2/78400/0022/14/11/2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Δεύτερου 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 Δασοπροστασίας, 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) κοινή
υπουργική απόφαση «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 Κέ−
ντρου Υπηρεσιών του ΠΣ», όπως συμπληρώθηκε και πλέον
ισχύει σύμφωνα με την αριθμ. 20367 Φ.109.1/30.04.2007
(ΦΕΚ Β΄ 695) απόφαση.
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15. Τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Δασών για τη
στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας
(ΣΚΔ – 1591), που λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Προ−
στασίας Δασών 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€, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις απο−
γευματινές 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
Δασοπροστασίας (ΣΚΔ – 1591) που λειτουργεί στη Δ/νση
Προστασίας Δασών και Φ.Π., του Συντονιστικού Επιχει−
ρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
(Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. − 199) και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γε−
νικής 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 ημέ−
ρες, 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 Δασοπροστασίας
(ΣΚΔ − 1591).
Ειδικότερα, η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των
πιστώσεων του Τακτικού προϋπολογισμού Ε.Φ. 31/130 για
τους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προ−
στασίας Δασών και Φ.Π. της Ειδικής Γραμματείας Δασών
που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπηρέτη−
ση των αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασίας
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
και 3 του ΠΔ 242/93 (ΦΕΚ Α΄ 107), είναι η εξής: σύνολο ωρών
υπερωριακής εργασίας μέχρι 5.220 ώρες και συνολικό κό−
στος 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, σύμ−
φωνα με πρόγραμμα που θα καταρτίσει η Γενική Δ/νση
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π.
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και υπάλ−
ληλο για τις προαναφερόμενες περιόδους δεν μπορούν
να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 «Υπε−
ρωριακή Εργασία», του νόμου 4024 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία 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 Οκτω−
βρίου, 25 και 26 Δεκεμβρίου, που πέφτουν μεσοβδόμαδα.
Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπε−
ρωριακά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανέρχεται τους 65 υπαλ−
λήλους. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο
της παρεχόμενης υπερωριακής απασχόλησης και την εύ−
ρυθμη λειτουργία και συνεργασία στα Κέντρα ορίζεται ο
Προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος της Δ/νσης Προστασίας
Δασών και 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 προβλέπο−
νται δαπάνες ειδικών εντολών εκτός έδρας (ημερήσιες
αποζημιώσεις και διανυκτερεύσεις για την πραγματοποί−
ηση εποχούμενων περιπόλων συνδρομής στις δασικές
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) σε
βάρος του ΚΑΕ 0711 μέχρι ποσού 5.680 €, καθώς και δα−
πάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΚΑΕ 1511
μέχρι ποσού 3.300€.
Η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί σε βάρος των πιστώ−
σεων του Ε.Φ. 31/130 ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας
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 Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φ.Π.:
α. Θα εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των συνερ−
γείων 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 υπαλ−
λήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπη−
ρέτηση των παραπάνω σκοπών.
γ. Θα τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων στις πε−
ριπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάσταση
αυτών, συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λπ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως με ισχύ από 01/05/2103.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 129967/1989
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη−
ρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013
και κατανομή πιστώσεων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 υπαλλή−
λων 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», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 998/79, (ΦΕΚ Α΄ 289), σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ Α΄ 157) «Περί
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων, εις πυρκαγιές, περιοχών
δασών και δασικών εκτάσεων, ως επικίνδυνων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.1845/89 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανάπτυξη
και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας
−Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α΄
61), «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργεί−
ων» και του ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009».
10. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄
141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
καθώς και την αριθ. Υ 46/06.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2101) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
13. Την με οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής».
14. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1
της με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (ΦΕΚ 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 προ−
στέθηκε με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (ΦΕΚ Β΄ 388)
τροποποιητική ΥΑ.
15. Την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ−Ρ2Λ) όπου παρέχονται «Διευ−
κρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας».
16. Το υπ’ αριθ. 2/88864/0022/18.01.13 έγγραφο του
Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’ αριθ.
178589/4847/06.12.12 δικού μας εγγράφου.
17. Τα ΠΔ 135/2010 (ΦΕΚ Α΄228), 136/2010 (ΦΕΚ Α΄229),
138/2010 (ΦΕΚ Α΄231), 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232), 141/2010 (ΦΕΚ
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Α΄ 234), 142/2010 (ΦΕΚ Α΄ 235), 143/2010 (ΦΕΚ Α΄236) περί
«Οργανισμών αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν.
18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 3.901.040 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έτους 2013, Ε.Φ. 31/130,
ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας−υπό κατανομή» οι
οποίες θα μεταφερθούν αντίστοιχα στους προϋπολογισμό
εξόδων των αποκεντρωμένων διοικήσεων.
19. Το γεγονός ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης των
μέτρων αυτών είναι πολλάκις μικρότερο της βλάβης που
προκαλείται στα Δασικά Οικοσυστήματα της χώρας μας
και στην Εθνική Οικονομία, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν
των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λει−
τουργία των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες σύμφωνα
με το πρόγραμμα δασοπροστασίας που εκπονήθηκε από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και υλοποιείται από τις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Η εργασία προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές
και εξαιρέσιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), θα πα−
ρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού
στις Δασικές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί «Κα−
θορισμού ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευμα−
τινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες,
καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες».
2. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το χρονικό
διάστημα από 01.05.2013 έως 31.12.2013.
3. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα τις ώρες
α) της υπερωριακής απασχόλησης σε 155.315 ώρες, από
τις οποίες, 108.099 ώρες για απογευματινή υπερωριακή
εργασία και 47.216 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε
144.200 ώρες.
Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω ωρών
υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ 31/130, ως ακο−
λούθως:
α. Για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών που
θα απασχοληθούν, τόσο με την παροχή εργασίας προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής όσο και
υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση του προγράμματος δα−
σοπροστασίας σε 24ωρη βάση, από 01.05.2013 μέχρι και
31.12.2013. Σκοπός είναι να προστατευθούν αποτελεσμα−
τικά τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους από
τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά
από πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομη
θήρα, όπως επίσης για τον έλεγχο διενέργειας παράνο−
μων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων αλλά
και για να επιτευχθεί η αστυνόμευση και του αγροτικού
περιβάλλοντος με την τήρηση και εφαρμογή των Δασικών
και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, την εκτέλεση
αναδασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και τη συγκρότηση
συνεργείων, περιπόλων και τη στελέχωση επιτελικών ορ−
γάνων. Τα παραπάνω προβλέπονται στις διατάξεις των
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άρθρων 36, 37 και 38 του Ν. 1845/1989, του Ν.998/79, του
Ν.2612/98 και των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ. 242/93 (ΦΕΚ Α΄
107). Προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 299.515
ώρες και συνολικό κόστος 3.901.040 €, από τις οποίες
108.099 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε
βάρος του Κ.Α.Ε 0511 με δαπάνη μέχρι ποσού 756.693 € και
191.416 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
(που αντιστοιχούν σε 47.216 ώρες υπερωρίας και 144.200
ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής)
σε βάρος του ΚΑΕ 0512 με δαπάνη μέχρι ποσού 857.545 €.
Επιπλέον στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται
δαπάνες εκτός έδρας (οδοιπορικά, ημερήσιες αποζημι−
ώσεις, διανυκτερεύσεις, χιλιομετρικές αποζημιώσεις) σε
βάρος του ΚΑΕ 0711 μέχρι ποσού 1.872.402 €, καθώς και
δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΚΑΕ 1511
μέχρι ποσού 414.400 €.
Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις έδρες και στις
περιοχές ευθύνης των ανωτέρω δασικών υπηρεσιών, όλες
τις ημέρες της εβδομάδος σύμφωνα με συγκεκριμένες
οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος που θα
εκδοθούν από την Ειδική Γραμματεία Δασών και τα σχετικά
προγράμματα των αποκεντρωμένων δασικών υπηρεσιών.
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και
υπάλληλο για την προαναφερόμενη περίοδο δεν μπο−
ρούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20
«Υπερωριακή Εργασία», του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου 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.

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπε−
ρωριακά 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 ορί−
ζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μονάδας
που προαναφέραμε, οι οποίοι:
α. Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συ−
γκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα
εποχούμενα περίπολα, σύμφωνα με αναλυτική εγκύκλιο
οδηγιών εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Δασών, που
θα εκδοθεί σε εφαρμογή της παρούσας.
β. Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περι−
πτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή
τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και
τη φύση του επιτελούμενου έργου ή συνεπεία μεταθέσεων,
ασθενείας, κ.λπ.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 226), οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου
Διεύθυνσης (στις οποίες ανήκουν και τα Δασαρχεία) και
Γενικής Διεύθυνσης δεν δικαιούνται υπερωρίες, δύναται
όμως να συμμετέχουν στη συγκρότηση των συνεργείων
περιπόλων, με αποζημίωση εκτός έδρας.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα αυτή
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής Ε.Φ 31/130, ΚΑΕ 5242, ¨Δαπάνες
Δασοπροστασίας υπό κατανομή¨, οι οποίες και θα μεταφερ−
θούν αντίστοιχα στον προϋπολογισμό εξόδων των Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων Φ.073, Κ.Α.Ε 0511, 0512, 0711 και 1511.
Ο επισυναπτόμενος πίνακας κατανομής των διατιθέμε−
νων πιστώσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την
υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής της απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
(ανήκει στην αριθμ. 129967/1989/23−4−2013 απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
Πίνακας κατανομής διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση
για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013
α/α

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1

Μακεδονίας−Θράκης

2

Ηπείρου−Δυτ. Μακεδονίας

3

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ
(Απογευματινές)

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

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

201.942

216.282

444.206

104.490

966.920

79.958

95.580

215.507

47.728

438.773

Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας

177.208

196.978

409.485

95.884

879.555

4

Δυτ. Ελλάδας−Πελ/σου−Ιονίων

165.400

193.210

413.902

95.821

868.333

5

Αττικής

67.922

63.941

160.563

30.566

322.992

6

Αιγαίου

33.187

44.920

130.635

21.422

230.164

7

Κρήτης

31.076

46.634

98.104

18.489

194.303

756.693

857.545

1.872.402

414.400

3.901.040

ΣΥΝΟΛΟ:

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ισχύ από 01/05/2013.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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