
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 

έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπη-
ρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

2 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας μετα-
κινουμένων προσώπων του ΟΓΑ.

3 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη μεταρ-
ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI ASIF του 
Youssaf για την τελωνειακή παράβαση της λαθρε-
μπορίας καπνικών.

5 Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. Π.δ./τος 273/1999 
(Α΄ 29), «Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου 
του Πολίτη»», ως ισχύει.

6 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

7 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

8 Υπερωρίες Υπαλλήλων Ο.Λ.Α. Α.Ε. για έτος 2017.

9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 38454 (1)
 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπη-
ρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄),

β) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

γ) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 
2 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ 94Α΄),

δ) του άρθρου 25 παρ. 19 του Ν.  2539/1997 «Συ-
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(ΦΕΚ 244Α΄),

ε) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93Α΄),

στ) του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 21Α΄),

2. Τα υπ’ αριθ. 46415/29.6.2016 και 67001/22.9.2016 
έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί 
καθορισμού ανωτάτου αριθμού ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου και το υπ’ αριθ. 46415/29.6.2016 έγγραφο, 
σχετικά με τη βεβαίωση για την ύπαρξη εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 
της Α.Δ. Αιγαίου.

3. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168Β΄).

4. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, του Συντονι-
στή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα καθώς και των με οποιοδήποτε σχέση 
εργασίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αιγαίου, για εκτέλεση υπηρεσίας, ειδικής 
αποστολής, για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και 
πάσης φύσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ειδικότερα: Ο 
Συντονιστής και μέχρι το διορισμό του, ο ασκών καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές όλων των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω της 
θέσης τους μετακινούνται συχνά στα πλαίσια άσκησης 
των αρμοδιοτήτων τους. Οι υπάλληλοι του γραφείου 
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του Συντονιστή και μέχρι το διορισμό του, του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων 
τους. Οι λοιποί υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου δύνανται να μετακινούνται εκτός έδρας για 
ζητήματα και ανάγκες τα οποία σχετίζονται με: α) την 
προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των 
δασικών εκτάσεων και τη βελτίωση της βιοποικιλότη-
τας, β) την πρόληψη και την καταστολή των αξιόποι-
νων πράξεων στο αγροτικό περιβάλλον και τα θέματα 
υδατοκαλλιεργειών, γ) τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών 
αδειοδοτήσεων, τις κατεδαφίσεις αστικών αυθαιρέτων, 
τον καθορισμό χρήσεων γης, τις αδειοδοτήσεις για την 
εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τους ελέγχους ποιότητας υλικών δημο-
σίων έργων, τις αδειοδοτήσεις σε αιγιαλούς και παραλίες, 
τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, τις αδειοδο-
τήσεις της χρήσης νερού, τις ανάγκες σε θέματα πολεο-
δομικού σχεδιασχού, δ) την εξυπηρέτηση των πολιτών 
σε θέματα δημόσιας περιουσίας, ιθαγένειας κ.λπ., την 
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολί-
τες, τη στήριξη της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης Α΄και 
Β΄ βαθμού, ε) την άσκηση λοιπών αρμοδιοτήτων των 
υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα η ανάγκη μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου υπαγορεύεται και επιτάσσεται, μεταξύ 
άλλων και από την παράμετρο της νησιωτικότητας, το 
γεγονός δηλαδή, ότι οι οργανικές μονάδες του εν λόγω 
φορέα είναι κατανεμημένες σε μια γεωγραφική έκταση 
που καλύπτει όλο το Αιγαίο Πέλαγος. Ενδεικτικά μόνο 
αξίζει να αναφερθεί ότι ο φυσικός πλούτος των νησιών 
χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης, ο οποίος 
χρήζει ιδιαίτερης παρακολούθησης, συντήρησης και 
περαιτέρω ανάπτυξης και οι πρόσφατα αυξημένες προ-
σφυγικές ροές, είναι μερικοί από τους παράγοντες που 
θέτουν σε κίνηση ένα μηχανισμό αυξημένης εγρήγορσης 
εκ μέρους των υπαλλήλων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν ενενή-
ντα τεσσάρων χιλιάδων (194.000,00) ευρώ, η οποία 
θα βαρύνει τους Ε.Φ. 071, 072, 073 του φορέα 995-07 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες για το σκοπό 
αυτό πιστώσεις στον ετήσιο προϋπολογισμό της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Για τα επόμενα τέσσερα 
οικονομικά έτη το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης 
θα διαμορφωθεί κατ’ εκτίμηση: το έτος 2017 ποσό των 
190.000 €, το έτος 2018 ποσό των 190.000 €, το έτος 2019 
ποσό των 190.000 € το έτος 2020 ποσό των 190.000 €. 
Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους ΚΑΕ των 
προϋπολογισμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των 
επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας του Συντονιστή και μέ-
χρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα, καθώς και των με οποιοδήποτε σχέση εργα-
σίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου, για εκτέλεση υπηρεσίας, ειδικής απο-
στολής, και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως εξής:

α) Ο Συντονιστής και μέχρι το διορισμό του ο ασκών 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου, μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

β) Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές όλων των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

γ) Οι υπάλληλοι του γραφείου του Συντονιστή και μέ-
χρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μέχρι 
τριάντα (30) ημέρες, 

δ) Οι κάτωθι κλάδοι ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ Έως 40
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ « 60

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ « 60
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ « 30
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ « 30
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ « 60

ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ « 30
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE « 60

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ TE « 40
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TE « 60

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ « 40
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕ « 60
ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ « 60

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ « 60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ « 30
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ « 60

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ « 30

2. Οι ημέρες εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί 
με βάση τις προηγούμενες διατάξεις και την υπ’ αριθ. 
2/74192/0022/30.8.1999 απόφαση συμψηφίζονται με τις 
ημέρες εκτός έδρας, που καθορίζονται με την παρούσα 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.10034/53867/Δ9/14139 (2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
μετακινουμένων προσώπων του ΟΓΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 


