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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Αριθμ.Πρωτ.:2/13656/0004 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

Ταχ. Δ/νση    : Πανεπιστημίου 37   
                       : Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες: Ι. Τσοφίδου   
Τηλέφωνο     : 210-33.38.476 

Email             : i.tsofidou@glk.gr  
  

  
 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Εκ των υστέρων έγκριση μετακινήσεων στο εξωτερικό». 
 
 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και 

εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 

9 παρ. 14 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40). 

  

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 13 του Ν. 1256/1982 «Περί πολυθεσίας και καθιέρωσης ανώτατου 

ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 

1288/1982, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1400/1983 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α’ 156). 

 

3. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178). 

 

4. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194). 

 

mailto:i.tsofidou@glk.gr
ΑΔΑ: ΩΝΘΧΗ-ΓΓΜ



 2 

5. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 21). 

 

6. Την 3147/06.10.1982 Πράξη της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών «Περί εγκρίσεως 

αποστολής οποιουδήποτε προσώπου από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς του Δημόσιου 

Τομέα στο Εξωτερικό για εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς, διεξαγωγή 

διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εκπαίδευση και εκτέλεση οποιασδήποτε 

υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α’ 127). 

 

7. Την αριθμ. 2/54866/0022/20.07.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά 

αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων 

εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β’ 1583). 

 

8. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργού 

Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ.1 του άρθρου 81 του Ν. 

1892/1990» (ΦΕΚ Β’ 756). 

 

9. To με αριθμ. πρωτ. 2/46371/0026/16-9-2014 έγγραφο της 26ης  Δ/νσης Συντονισμού & 

Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων. 

 

10. Το με αριθμ. πρωτ. ΓΡ.Δ.ΥΠ. 0001817 ΕΞ2015/20.02.2015 έγγραφο του Γραφείου του 

Υπουργού Οικονομικών και το ΑΠ Γρ.Δ.Υπ.0001817ΕΞ2015 (ορθή επανάληψη) έγγραφο. 

 

11. Το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών του τρέχοντος έτους.(α/α.: 2705/2015, ΑΔΑ: ΩΒ06Η-ΚΞΤ). 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

 

 

Α.   Εγκρίνουμε εκ των υστέρων τη μετάβαση στις Βρυξέλλες για υπηρεσιακούς λόγους του Υπουργού 

Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, συμπεριλαμβανομένων 

και των ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 11.02.2015 έως τις 13.02.2015, επειδή συμμετείχε στις 

εργασίες του έκτακτου Eurogroup και στη συνέχεια συνόδεψε τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο 

Κορυφής, και από τις 16.02.2015 έως τις 17.02.2015 επειδή συμμετείχε στις εργασίες του 

Eurogroup/ ECOFIN. 
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Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0717 του Ειδικού Φορέα 23/110 του 

Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικονομικού έτους 2015 και 

περιλαμβάνει:    

 

α) ημερήσια αποζημίωση πέντε (5) ημερών, ήτοι 11, 12, 13, 16 και 17.02.2015,         

β) τρεις (3) διανυκτερεύσεις (11, 12 και 16.02.2015), 

γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων πλην της μετάβασης στις Βρυξέλλες στις 

11.02.2015 η οποία πραγματοποιήθηκε με κρατικό αεροσκάφος.  

 

Βi.      Εγκρίνουμε εκ των υστέρων τις μετακινήσεις των κατωτέρω προσώπων που συνόδευσαν τον 

Υπουργό Οικονομικών στις ανωτέρω μετακινήσεις: 

 α) Χουλιαράκη Γεωργίου, ιδιώτη, νυν Προέδρου του ΣΟΕ, 

 β) Γιαννόπουλου Δημήτριου, ιδιώτη, 

 γ) James Galbraith, ιδιώτη, 

 δ) Ελένης Παναρίτη, ιδιώτη, 

 ε) Μάργαρη Ιωάννη, ιδιώτη, 

στ) Λιάκου Δημήτριου, ιδιώτη, 

 ζ) Glenn Kim, ιδιώτη. 

 

Ειδικότερα: 

1) Για τον κ. Χουλιαράκη Γεώργιο εγκρίνουμε τη μετάβαση από το Μάντσεστερ (στις 11.02.2015) 

στις Βρυξέλλες για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των 

ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 11.02.2015 έως τις 17.02.2015. Η σχετική δαπάνη 

περιλαμβάνει: 

 

α) ημερήσια αποζημίωση επτά (7) ημερών, ήτοι από 11 έως και 17.02.2015,         

β) έξι (6) διανυκτερεύσεις (από 11 έως και 16.02.2015), 

γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων. 

 

2) Για τον κ. Γιαννόπουλο Δημήτριο εγκρίνουμε τη μετάβαση στις Βρυξέλλες για χρονικό 

διάστημα πέντε (5) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 
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11.02.2015 έως τις 13.02.2015 και από τις 16.02.2015 έως τις 17.02.2015. Η σχετική δαπάνη 

περιλαμβάνει: 

 

α) ημερήσια αποζημίωση πέντε (5) ημερών, ήτοι 11, 12, 13, 16 και 17.02.2015,         

β) τρεις (3) διανυκτερεύσεις (11, 12 και 16.02.2015), 

γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων. 

 

3) Για τον κ. James Galbraith εγκρίνουμε τη μετάβαση στις Βρυξέλλες για χρονικό διάστημα 

επτά (7) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 11.02.2015 

έως τις 17.02.2015. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνει: 

 

α) ημερήσια αποζημίωση επτά (7) ημερών, ήτοι από 11 έως και 17.02.2015,         

β) έξι (6) διανυκτερεύσεις (από 11 έως  και 16.02.2015), 

γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων επιστροφής καθώς η μετάβαση 

πραγματοποιήθηκε με κρατικό αεροσκάφος. 

 

4) Για την κα Ελένη Παναρίτη εγκρίνουμε τη μετάβαση στις Βρυξέλλες για χρονικό διάστημα 

εννιά (9) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 11.02.2015 

έως τις 19.02.2015. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνει: 

 

α) ημερήσια αποζημίωση εννιά (9) ημερών, ήτοι από 11 έως και 19.02.2015,         

β) οκτώ (8) διανυκτερεύσεις (από 11 έως  και 18.02.2015), 

γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων. 

 

5) Για τον κ. Μάργαρη Ιωάννη εγκρίνουμε τη μετάβαση στις Βρυξέλλες για χρονικό διάστημα 

επτά (7) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 11.02.2015 

έως τις 17.02.2015. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνει: 

 

α) ημερήσια αποζημίωση επτά (7) ημερών, ήτοι από 11 έως και 17.02.2015,         

β) έξι (6) διανυκτερεύσεις (από 11 έως  και 16.02.2015), 

γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων. 
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6) Για τον κ. Λιάκο Δημήτριο εγκρίνουμε τη μετάβαση στις Βρυξέλλες για χρονικό διάστημα επτά 

(7) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 11.02.2015 έως τις 

17.02.2015. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνει: 

 

α) ημερήσια αποζημίωση επτά (7) ημερών, ήτοι από 11 έως και 17.02.2015,         

β) έξι (6) διανυκτερεύσεις (από 11 έως  και 16.02.2015), 

γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων πλην της μετάβασης στις Βρυξέλλες στις 

11.02.2015 η οποία πραγματοποιήθηκε με κρατικό αεροσκάφος. 

 

7) Για τον κ. Glenn Kim εγκρίνουμε τη μετάβαση από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες και την 

επιστροφή στη Γενεύη για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των 

ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 16.02.2015 έως τις 17.02.2015. Η σχετική δαπάνη 

περιλαμβάνει: 

 

α) ημερήσια αποζημίωση δύο (2) ημερών, ήτοι 16 και 17.02.2015,         

β) μία (1) διανυκτέρευση (16.02.2015), 

γ) τα έξοδα του σιδηροδρομικού εισιτηρίου και του αεροπορικού εισιτηρίου. 

 

Βii.      Οι κ. Χουλιαράκης, Galbraith, Μάργαρης και Λιάκος παρέμειναν στο εξωτερικό στις 14 και 

15.02.2015 για υπηρεσιακούς λόγους. Η κα Πανερίτη παρέμεινε στο εξωτερικό στις 14, 15, 

18 και 19.02.2015 επίσης για υπηρεσιακούς λόγους. 

 

Γ.     Η σχετική δαπάνη των ανωτέρω μετακινήσεων θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0717 του 

Ειδικού Φορέα 23/110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικονομικού 

έτους 2015.  

                                                                            Ο Υπουργός Οικονομικών                                                        

                                                                                                  Γιάνης Βαρουφάκης 
          
                                                  

                                                                    Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                                 Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

                                                                                Γραφείου Γραμματείας & Αρχείου κ.α.α. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών  

  (με την παράκληση να ενημερωθούν τα  

  αναφερόμενα στην απόφαση πρόσωπα) 

- Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης  
  (υπόψη κ. Διακούλη, Καρ. Σερβίας 10 Γρ. 202) 
-ΥΔΕ Υπ. Οικονομικών 
                                                   
                                                                                                 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                          
-Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
  & Οργάνωσης (Τμήμα Γ΄) 
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