
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 
43538/1181/11-3-2020 «Καθορισμός διαδικασίας, 
δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την 
έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους 
και περιορισμούς δόμησης περιοχών» (Β’ 1899).

2 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμε-
νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021 
υπαλλήλων της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

3 Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου 
και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι-
ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων 
ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάβ-
βατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
έτους 2022.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 
627258/27-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6267).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123707/4744 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 

43538/1181/11-3-2020 «Καθορισμός διαδικα-

σίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης 

για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύ-

οντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιο-

χών» (Β’ 1899).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομη-

μένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), και 
ιδίως τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 40 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155).

7. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

8. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α’ 79).

9. Το π.δ. της 24/31-5-1985 «Τροποποίηση των όρων 
και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κείμενων 
εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός 
των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικι-
σμών» (Δ’ 270).

10. Το π.δ. 31-3/6-4-1987 «Καθορισμός των όρων και 
περιορισμών δόμησης για κατασκευή βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων στα γήπεδα και οικόπεδα που βρίσκο-
νται στο ηπειρωτικό τμήμα του Ν. Αττικής και στα νη-
σιά Σαλαμίνα και Αίγινα πλην της περιοχής ισχύος του 
π.δ. της 20.12.1985» (Δ’ 303).

11. Το π.δ. 6/17-10-1978 «Περί καθορισμού των όρων 
και περιορισμών δομήσεων των γηπέδων των κειμένων 
εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός 
των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 
1923 οικισμών» (Δ’ 538).

12. Την υπ’ αρ. 69509/1079/8-12-1986 «Καθορισμός 
δικαιολογητικών - πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουρ-
γείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη» (Β’ 854).

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Δεκεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6366

80951



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ80952 Τεύχος B’ 6366/31.12.2021

Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 

της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-3-2020 
(Β’ 1899) απόφασης και προστίθεται νέο εδάφιο στο τέ-
λος του άρθρου ως εξής:

«Συνεπώς, οποιαδήποτε σημαντική τροποποίηση των 
παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη κατά τον έλεγχο για 
τη χορήγησή της (π.χ. αλλαγή χρήσης του κτιρίου, αύ-
ξηση των πολεοδομικών μεγεθών, κτιριακή προσθήκη, 
αλλαγή δραστηριότητας), επιφέρει την ανάγκη επανεξέ-
τασής της, για τη διατήρησή της ή μη, ακολουθούμενης 
εκ νέου της οριζόμενης στην παρούσα απόφαση διαδι-
κασίας. Δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση παρέκκλισης στις 
περιπτώσεις μειώσεων των εγκεκριμένων πολεοδομικών 
μεγεθών, αλλαγή θέσης κτιρίου, τροποποιήσεων των με-
λετών χωρίς να επηρεάζονται τα πολεοδομικά στοιχεία 
για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση παρέκκλισης, καθώς 
και οι λόγοι χορήγησής της.».

Άρθρο 2
Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-3-2020 (Β’  1899) απόφα-
σης ως εξής:

«7. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργά-
νων, όπου απαιτούνται, όπως δασαρχείου, αρχαιολογίας, 
έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων, έγκριση ύψους λόγω γειτνίασης με αε-
ροδρόμιο ή με γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ κ.λπ.»

Άρθρο 3
Τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-3-2020 (Β’  1899) απόφα-
σης ως εξής:

«9. Έγκριση (Άδεια Εγκατάστασης, Έγκριση Εγκατάστα-
σης), όπου υφίσταται, άλλως γνώμη του αρμόδιου φορέα 
ως προς την αναγκαιότητα της παρέκκλισης, συνοδευό-
μενη από θεωρημένη σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης, το-
πογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής ως δικαιο-
λογητικού της έγκρισης φορέα οι περιπτώσεις αμιγούς 
χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές, κατα-
στήματα, κτιρίων που προορίζονται για τη διοργάνωση 
κοινωνικών εκδηλώσεων).».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

   Αριθμ. 96075 (2)
 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-
μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 
2021 υπαλλήλων της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. 

Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),

β) του ν. 4270/2014,
γ) του π.δ. 80/2016,
δ) του π.δ. 81/08.07.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, με-

τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε) του άρθρου 12 του π.δ. 84/17.07.2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

στ)του π.δ. 62/04.08.2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ζ) του π.δ. 2/04.01.2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3α) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 (Β΄ 4805) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

β) Την υπ’ αρ. 58591/09.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 593) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω-
τερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής 
Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου 
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Tην υπ’ αρ. 102701/23.06.2021 κοινή απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανώτατου επι-
τρεπόμενου κατ’ έτος ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας, 
αιρετών, μετακλητών και πάσης φύσεως υπηρετούντων 
υπαλλήλων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο 
Ν.Π.Δ.Δ. ”Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού 
Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)” εποπτευόμενο από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, για το έτος 2021 και εφεξής» (Β΄ 3262).

5. Το υπ’ αρ. 387635/22.11.2021 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου /Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονο-
μικού Π.Ε. Μεσσηνίας, με το οποίο α) διαπιστώνεται η 
ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) μόνιμων υπάλ-
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ληλων του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Γραφείου Κίνησης Αυ-
τοκινήτων, προκειμένου να μεταφέρονται καθημερινά 
υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, Βιομηχανίας και Εμπορίου, Τεχνικών Έργων, 
Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας σε περιοχές του Νομού 
Μεσσηνίας, εκτός έδρας, για τη διενέργεια ελέγχων, επι-
βλέψεων εργασιών, καθώς και τη μεταφορά πολιτικών και 
διοικητικών προϊσταμένων και υπαλλήλων όταν κρίνεται 
αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, β) επισημαίνεται ότι, κατά τη θερινή πε-
ρίοδο πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις Προϊσταμένων 
και του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές 
που επλήγησαν από πυρκαγιές και γ) βεβαιώνεται ότι οι 
ανωτέρω υπάλληλοι έχουν εξαντλήσει το όριο των εκτός 
έδρας μετακινήσεων των εξήντα (60) ημερών.

6. Την υπ’ αρ. 364678/05.11.2021 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας, καθώς 
και τις Α/Α 56 υπ’ αρ. 490/194/04.01.2021 (ΑΔΑ: 69ΦΚ7Λ1-
1ΑΔ) και Α/Α 57 υπ’ αρ. 502/202/04.01.2021 (ΑΔΑ: 6Θ3Δ7Λ1-
5Μ3) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους 1.000 € συνολικά, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον εγκε-
κριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου οικονομικού έτους 2021 Ε.Φ./ΚΑΕ 05.072/0721.0001 
και 0722.0001.

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/150/1.12.2021 ει-
σήγηση του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021, κατά είκοσι 
(20) ημέρες, για δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του κλά-
δου ΔΕ Οδηγών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 236175 (3)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου 

και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι-

ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων 

ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάβ-

βατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 

έτους 2022 .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (Α’ 126),
γ) τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 

«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 195).

δ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138),

ε) του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευ-
ση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό 
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνί-
ας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 
(Α’ 147),

στ) του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289),

ζ) του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της 
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

η) του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 «Ενσωμάτωση της 
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία» (Α’ 61),

θ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» (Α’ 226).

ι) Του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 93), 
σύμφωνα με τις οποίες ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυ-
ντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν 
η θέση είναι κενή.

2. Το στοιχείο δ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοι-
χεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β’ 769) απόφασης 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρε-
σιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη προστέ-
θηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.2013 
(Β’ 388) τροποποιητική υπουργική απόφαση.

3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου σε ό,τι αφορά τόσο την καθημερινή τους 
λειτουργία όσο και την υλοποίηση του προγράμματος 
Δασοπροστασίας, την εν γένει εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία τους, με την κατά το δυνατόν άρτια οργάνω-
σή τους και την πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου δυνα-
μικού 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 έτους 2022, μετά και την ενσωμάτωση 
της Αγροφυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
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συνολικά των αντικειμένων, Δασοπροστασίας και την 
εύρυθμη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδι-
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄133) από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται 
δαπάνη για το έτος 2022 συνολικού ποσού 1.400.000 
ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ: 2120201001, 
2120202001 και ΚΑΕ:2420404001,2420403001,2420405
001 του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/121005/6482/16-12-2021 έγγραφο 
του ΥΠΕΝ σχετικά με πρόβλεψη δαπάνης για την υλο-
ποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Ν. 
έτους 2022, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθορίζοντας ότι το 
σύνολο ή μέρος του μονίμου και του με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος προσωπικού των εν 
λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ Δασοφυλάκων-Γεω-
τεχνικών ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών, ΤΕ και ΔΕ 
Τεχνικών Δομικών Έργων, ΤΕ και ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Τεχνι-
κών Χειριστών Μηχανημάτων, και ΥΕ Υπαλλήλων Δασο-
προστασίας, θα παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και τις νυχτερινές 
ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ-
ρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
καθ’ όλο το έτος 2022.

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας Δα-
σικής Υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες των Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών θα στελεχώνονται από υπαλλήλους 
σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα ανά κατηγορία 

και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα για την 
εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας και οποιωνδήποτε 
ειδικών προγραμμάτων αυτής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

    Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
 Στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/627258/27-12-2021 απόφα-

ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
κής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6267), στη 
σελίδα 79483, στη Β’ στήλη, στις διατάξεις του προοιμίου 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: “α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσω-
πικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28)”

στο ορθό: “α) Των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλί-
ου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 6/τ./15-1-2021), όπως ισχύει.”.

  (Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)   
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