
                               ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
  Αθήνα,                 25/9/2007 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ.      2/58182/0022 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου   
    ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37   
  101 65 – Αθήνα   
Τηλέφωνα : 33 38 402,403,404   
Α΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 478,218,422   
Β΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 391, 392 

33 38 477, 474 
  

  33 38 418, 419    
Γ΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 350,351,237   
 
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση υπουργικών αποφάσεων». 

 
           Σας κοινοποιούμε τις αριθμ. 2/52971/0022/31-8-2007 και 
2/52970/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1781/5-9-2007) κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της 
παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ Α΄ 80/16-4-2007), για ενημέρωση 
και εφαρμογή .   
 
       Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα    
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr). 
 

     
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
       Γεώργιος Κουρής       

  
 

 
                     Ακριβές Αντίγραφο 
           Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. 
   
 
 
 
 



  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 
                                                 

1. 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 ΝΠΔΔ που εποπτεύουν) 

2. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
 α. κ.κ.Προέδρους Νομαρχ.Αυτ/σεων 
 β. κ.κ.Νομάρχες 

3. Ελεγκτικό Συνέδριο 
4. Όλες τις Περιφέρειες 

α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
 β. Δ/νσεις Οικονομικού 
 γ. Δ/νσεις Διοικητικού 

5. Βουλή των Ελλήνων 
 Λογιστήριο 

6. Συμβούλιο της Επικρατείας 
7. Άρειο Πάγο 
8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 

10. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και 
 Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 

11. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 
12. Γ.Λ.Κ. 

Δ/νση 50η – Τμήμα Γ΄ 
Κάνιγγος 29 , 101 10 Αθήνα 

     
Β. Εσωτερική διανομή :  
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Μισθών και Συντάξεων     
5. Δ.22 – Α΄,Β΄,Γ΄ (30 αντίγραφα) 
6. Δ.26 
7. Δ21 
8. Δ20 
9. Δ4  
 
 
 

(Ακολουθεί το κείμενο των αποφάσεων) 
 



 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ        Αθήνα,  31-8-2007      
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ       Αριθμ. πρωτ. :  2/52971 /0022 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ                          
ΤΜΗΜΑ  
         
Ταχ. Δ/νση   : Πανεπιστημίου 37                
Ταχ.Κώδικας: 101 65   ΑΘΗΝΑ           
Πληροφορίες: Θ.Κελαδίτης 
Τηλέφωνο    : 210-3338  478 
ΕΘ                                                                  
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των 

διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των 
ισότιμων με αυτό σχολών. 

 
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

                             ΠΕΧΩΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.2685/99, «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και 

εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/18-2-99), όπως αυτές 
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 
του Ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/16-4-2007), «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, 
φορολογικές και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α του 
άρθρου 1 του Ν.2469/97. 

4. Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14-10-05) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» 

5. Την ανάγκη καθορισμού σε νέα βάση της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και των 
λοιπών συναφών δαπανών των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και 
των ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο 
για τον έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό της δημοπράτησης και ανάθεσης, καθώς και 
της εμπρόθεσμης και έντεχνης κατασκευής των δημοσίων έργων, για την έγκαιρη 
απορρόφηση των Κοινοτικών και Εθνικών πιστώσεων. 



6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
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, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
καθοριστεί σ’ αυτό το στάδιο. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 
(Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας 
για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των εβδομήντα (70)€. 
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των  
εβδομήντα €. (70) €. 
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε 
€ (55  €).   

2. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης στο 
ποσό των ογδόντα  € (80 €).,  

     Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου- 
     Σεπτεμβρίου. 
 
3. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων με ιδιόκτητα 

μεταφορικά μέσα στο ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.  
4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται  στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του  

Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999). 
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός  
Περιβάλλοντος Χωροταξίας  Οικονομίας και Οικονομικών 

και Δημοσίων Έργων  
  

  
Γεώργιος Σουφλιάς Π.Δούκας 

  
  
Α.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1.ΥΠΕΧΩΔΕ 
   ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ 
   ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 
   Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ16) 
   Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ  182 
   10178 –ΑΘΗΝΑ 
2.ΥΔΕ στο ΥΠΕΧΩΔΕ 
3.ΓΡΑΜ.ΥΠΟΥΡΓ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
4.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (δημοσίευση) 
 
Β.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.Δ22-Τμήμα Α 
2.Δ20 

 
 
         Ακριβές αντίγραφο 
   Ο Προϊστάμενος διεκ/σης α.α. 

  
  
      



 

 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                       Αθήνα,  31.8.2007  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                         Αριθμ.Πρωτ.2/ 52970 /0022 
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ        :  Α’ 
 
Ταχ. Δ/νση   : Πανεπιστημίου 37  
                      10165  ΑΘΗΝΑ                         
Πληροφορίες: Θ.Κελαδίτης  
Τηλέφωνο     : 210 33 38 478 
ΡΤ 

 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των 

μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των 
ισότιμων με αυτά σχολών. 

       
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

                               ΠΕΧΩΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    
 

Έχοντας υπόψη: 
7. Τις διατάξεις του Ν.2685/99, «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και 

εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/18-2-99), όπως αυτές 
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 
του Ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/16-4-2007), «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, 
φορολογικές και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α του 
άρθρου 1 του Ν.2469/97. 

10. Την αριθμ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β’/14.10.2005) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 

11. Την ανάγκη καθορισμού σε νέα βάση της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και των 
λοιπών συναφών δαπανών των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των 
ισότιμων με αυτά σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο 
για τον έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό της δημοπράτησης και ανάθεσης, καθώς και 
της εμπρόθεσμης και έντεχνης κατασκευής των δημοσίων έργων, για την έγκαιρη 
απορρόφηση των Κοινοτικών και Εθνικών πιστώσεων. 

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
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, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
καθοριστεί σ’ αυτό το στάδιο. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
6. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας 
για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56 €). 
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των  πενήντα 
έξι ευρώ (56 €). 
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα 
τεσσάρων ευρώ (44 €).   

7. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης στο 
ποσό των εξήντα τεσσάρων ευρώ (64 €).  

 Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-   
Σεπτεμβρίου. 

8. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων με ιδιόκτητα 
μεταφορικά μέσα στο ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.  

9. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται  στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του  
Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999). 

10. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός  
Περιβάλλοντος Χωροταξίας  Οικονομίας και Οικονομικών 

και Δημοσίων Έργων  
  

Γεώργιος Σουφλιάς Πέτρος Δούκας 
  
Α.Κοινοποίηση  
1.ΥΠΕΧΩΔΕ 
Γεν.Γραμμ.Δημ.Έργων 
Γεν.Δ/νση Διοικ.& Προγρ/τος 
Δ/νση Διοικητικού (Δ16) 
Χ.Τρικούπη 182 
101 78 Αθήνα 
2.ΥΔΕ στο ΥΠΕΧΩΔΕ 
3.Γραμμ.Υπουργικού Συμβουλίου 
4.Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 
 

                   Ακριβές αντίγραφο 
       Ο Προϊστάμενος της Διεκ/σης α.α. 

Β.Εσωτερική διανομή : 
1.Δ22-Τμήμα Α’ 
2.Δ20 
 


