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ΑΔΑ : 4ΑΣΟΗ-ΕΩΩ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα,
20/7/2011
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ. 2/53169/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση
: Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Τηλέφωνα :
Α΄ ΤΜΗΜΑ
33 38 401 - 402 Υπουργεία 403 - 404
Περιφέρειες
33 38 478 , 218
33 38 422
Β΄ ΤΜΗΜΑ
33 38 391, 392
ΟΤΑ 33 38 477, 227
ΝΠΔΔ
Προσωπικό
33 38 418, 419,
Ιδιωτικού
Δικαίου
Γ΄ ΤΜΗΜΑ
33 38 350, 351
Ειδικά
33 38 237
Μισθολόγια
ΘΕΜΑ:

«Δαπάνες
μετακινήσεων
προσωπικού
ειδικών
υπηρεσιών
(Διαχειριστικών Αρχών), προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικά
με Επιχειρησιακά Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες του
Κ.Π.Σ. και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και διπλωματούχων μηχανικών
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και
υπαλλήλων της Επιτροπής Δημοσιονομικού
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)».

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2/33481/0022/27-4-2011 (ΦΕΚ 1069 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με δαπάνες μετακινήσεων, του
αναφερόμενου στο θέμα προσωπικού, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε
στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της, από την ημερομηνία ισχύος της
(31-5-2011) και εφεξής.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω
απόφασης, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1α του διατακτικού της, προβλέπεται ότι η
δαπάνη διανυκτέρευσης για τους μετακινούμενους με τις διατάξεις του άρθρου 7
παρ. 7 του ν. 2860/2000 (προσωπικό που υπηρετεί στις Διαχειριστικές Αρχές) στο
εσωτερικό, μειώνεται από τα ογδόντα (80) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) ευρώ και
για την Περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης από εκατόν δέκα (110) ευρώ
σε ογδόντα οκτώ (88) ευρώ. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1β η προβλεπόμενη
ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση των ανωτέρω στο εσωτερικό,
αναπροσαρμόζεται από τα εβδομήντα (70) ευρώ σε πενήντα έξι (56) ευρώ, ενώ
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παράλληλα η ίδια αποζημίωση καταργείται για την ημέρα επιστροφής (ως ημέρα
επιστροφής θεωρείται η επόμενη ημέρα από τη λήξη των εργασιών). Με τις διατάξεις
της παρ. 1γ, για τις μετακινήσεις των ιδίων μετακινούμενων στο εξωτερικό, η δαπάνη
διανυκτέρευσης καταβάλλεται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.
2685/1999, ενώ με τις όμοιες της παρ. 1δ, η ημερήσια αποζημίωσή τους, για τη
μετακίνησή τους στο εξωτερικό, αναπροσαρμόζεται από τα εκατό (100) ευρώ στα
ογδόντα (80) ευρώ και δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή της για την ημέρα
επιστροφής.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2α του διατακτικού της, προβλέπεται ότι η ημερήσια
αποζημίωση για τους μετακινούμενους με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 και 3,
του άρθρου 12 και του άρθρου 7 παρ. 7β του ν. 2860/2000 για εκτέλεση υπηρεσίας
σχετικά με την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση και παραλαβή έργων και
υποέργων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του
Κ.Π.Σ. και του Ταμείου Συνοχής κ.λ.π., στο εσωτερικό, αναπροσαρμόζεται από τα
εβδομήντα (70) ευρώ σε πενήντα έξι (56) ευρώ. Με τις διατάξεις της παρ. 2β στο ίδιο
ποσό (56 ευρώ) ορίζεται η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις
των ως άνω μετακινούμενων. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 2γ η δαπάνη
διανυκτέρευσης των ιδίων μειώνεται από τα ογδόντα (80) ευρώ σε εξήντα τέσσερα
(64) ευρώ και για την Περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης από εκατόν
δέκα (110) ευρώ σε ογδόντα οκτώ (88) ευρώ.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 3α του διατακτικού της, η ημερήσια αποζημίωση των
διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και των ισότιμων
με αυτό σχολών, για τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό, αναπροσαρμόζεται από τα
εβδομήντα (70) ευρώ σε πενήντα έξι (56) ευρώ, ενώ παράλληλα η ίδια αποζημίωση
καταργείται για την ημέρα επιστροφής. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 3β η
δαπάνη διανυκτέρευσης, για τους ως ανωτέρω μηχανικούς μειώνεται από τα
ογδόντα (80) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) ευρώ.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4α του διατακτικού της , η ημερήσια αποζημίωση
των μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και
των ισότιμων με αυτά σχολών, για τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό,
αναπροσαρμόζεται από τα πενήντα έξι (56) ευρώ σε σαράντα πέντε (45) ευρώ, ενώ
παράλληλα η ίδια αποζημίωση καταργείται για την ημέρα επιστροφής. Επιπλέον, με
τις διατάξεις της παρ. 4β η δαπάνη διανυκτέρευσης, για τους προαναφερόμενους
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., μειώνεται από τα εξήντα τέσσερα (64) ευρώ σε πενήντα (50)
ευρώ.
5. Με τις διατάξεις της παρ. 5α του διατακτικού της, προβλέπεται ότι η δαπάνη
διανυκτέρευσης για τους μετακινούμενους υπαλλήλους της Επιτροπής
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) στο εσωτερικό, μειώνεται από τα ογδόντα (80)
ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) ευρώ και για την Περιφέρεια Αττικής και το Νομό
Θεσσαλονίκης από εκατόν δέκα (110) ευρώ σε ογδόντα οκτώ (88) ευρώ. Επιπλέον,
με τις διατάξεις της παρ. 5β η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση για τη
μετακίνηση των ανωτέρω στο εσωτερικό, αναπροσαρμόζεται από τα εβδομήντα (70)
ευρώ σε πενήντα έξι (56) ευρώ, ενώ παράλληλα η ίδια αποζημίωση καταργείται για
την ημέρα επιστροφής. Με τις διατάξεις της παρ. 5γ, για τις μετακινήσεις στο
εξωτερικό η δαπάνη διανυκτέρευσης για τους ως άνω μετακινούμενους
καταβάλλεται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2685/1999, ενώ
με τις όμοιες της παρ. 5δ, η ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση των ιδίων στο
εξωτερικό αναπροσαρμόζεται από τα εκατό (100) ευρώ στα ογδόντα (80) ευρώ και
δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή της για την ημέρα επιστροφής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.
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(Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: Α’
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
10165 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ.Κελαδίτης
Τηλέφωνο : 210 33 38 478

ΑΔΑ : 4Α37Η - ΖΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
27.4.2011
Αριθμ.Πρωτ.
2/33481/0022

ΘΕΜΑ: «Δαπάνες μετακινήσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.» (ΦΕΚ 40/Α΄).
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του ν.
2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 35 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
Την αριθμ. 2672/3-12-2009 (ΦΕΚ 2408 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη».
Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
αλλά όφελος επί των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων και του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
Αποφασίζουμε

1. α. Τα ποσά της περ. β της παρ. Α του άρθρου 2 της αριθμ. 19248/60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ/8-6-2001
(ΦΕΚ 760 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/44421/0022/4-92006 (ΦΕΚ 1444 Β΄) όμοια, αναπροσαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν δέκα (110) ευρώ
σε εξήντα τέσσερα (64) και ογδόντα οκτώ (88) ευρώ αντίστοιχα.
β. Τροποποιούμε την περ. γ της παρ. Α του άρθρου 2 της ανωτέρω πρώτης απόφασης, ως εξής :
«γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης) πενήντα έξι (56)
ευρώ.».
γ. Τροποποιούμε την περ. β της παρ. Β του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης, ως εξής :
«β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ
35 Α΄).
δ. Τροποποιούμε την περ. γ της παρ. Β του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης, ως εξής :
«γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης), σε ογδόντα (80)
ευρώ.».
2. α. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 της αριθμ.
10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/16-3-2005 (ΦΕΚ 370 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 2/30762/0022/3-7-2006 (ΦΕΚ 1034 Β΄) όμοια, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι
(56) ευρώ.
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3.

4.

5.

6.

7.

β. Η παράγραφος 2 της ανωτέρω πρώτης απόφασης, τροποποιείται ως εξής :
«2. Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι
(56) ευρώ.».
γ. Τα ποσά της παρ. 5 της ίδιας απόφασης, αναπροσαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν
δέκα (110) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) και ογδόντα οκτώ (88) ευρώ αντίστοιχα.
α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της αριθμ. 2/52971/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ
1781 Β΄/5-9-2007) κοινής υπουργικής απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται
από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.
β. Το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ της παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης αναπροσαρμόζεται σε
εξήντα τέσσερα (64) ευρώ.
α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της αριθμ. 2/52970/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ
1781 Β΄/5-9-2007) κοινής υπουργικής απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται
από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ.
β. Το ποσό των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ της παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης
αναπροσαρμόζεται σε πενήντα (50) ευρώ.
α. Τα ποσά της παρ. 2 της αριθμ. 2/39054/0022/18-8-2009 (ΦΕΚ 1850 Β΄) υπουργικής απόφασης
αναπροσαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν δέκα (110) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) και
ογδόντα οκτώ (88) ευρώ αντίστοιχα.
β. Τροποποιούμε την παρ. 3 της ανωτέρω απόφασης, ως εξής :
«3. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης), πενήντα έξι (56)
ευρώ. Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα
έξι (56) ευρώ.».
γ. Τροποποιούμε την παρ. (β) της ίδιας απόφασης, για τις χώρες του εξωτερικού, ως εξής :
«β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ
35 Α΄).».
δ. Τροποποιούμε την παρ. (γ) της ίδιας απόφασης, για τις χώρες του εξωτερικού, ως εξής:
«(γ) Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης), σε ογδόντα (80)
ευρώ.».
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. 19248/60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ/8-6-2001 (ΦΕΚ 760
Β΄), 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/16-3-2005 (ΦΕΚ 370 Β΄), 2/52971/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ 1781 Β΄/59-2007), 2/52970/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ 1781 Β΄/5-9-2007) και 2/39054/0022/18-8-2009 (ΦΕΚ
1850 Β΄) αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Φ. Σαχινίδης
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.
Α.Κοινοποίηση
1.Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης
4.Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
Β.Εσωτερική διανομή :
1.Δ22-Τμήμα Α’
2.Δ20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια :
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1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Όλα τα Υπουργεία
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, και Υφυπουργών
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και
Ειδικών Γραμματέων
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
δ. Δ/νσεις Οικονομικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την
παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ.)
Ελεγκτικό Συνέδριο
Όλες τις Περιφέρειες
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
Βουλή των Ελλήνων
Λογιστήριο
Συμβούλιο της Επικρατείας
Άρειο Πάγο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Όλες τις Υ.Δ.Ε.
Όλες τις Δ.Ο.Υ. και
Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ.
Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)
Γ.Λ.Κ.
Δ/νση 50η
Κάνιγγος 29 , 101 10 Αθήνα
Γ.Λ.Κ.
Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Κάνιγγος 29, 101 10 Αθήνα
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
Λ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40
117 45 Αθήνα.
Ο.ΜΕ.Δ.
Πλατεία Βικτωρίας 7
104 34 Αθήνα.

Β. Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
4. Γραφεία κ. Γεν. Δ/ντών Γ.Λ.Κ.
5. Δ.22 – Α΄,Β΄,Γ΄ (10 αντίγραφα)
6. Δ.26
7. Δ21
8. Δ20
9. Δ4
10. Δ40
11.Δ42
12.Δ43
13.Δ44
14.Δ45
15.Δ46
16. Δ47
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