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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα,  5 Ινπλίνπ 2019 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ  Αξηζκ.Πξση.:2/48729/0004 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ& ΟΡΓΑΝΩΗ 

 

ΣΜΗΜΑ Γ΄- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ & 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ, ΜΗΣΡΩΟΤ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ 

 

 

Σατ. Γ/νζη    : Πανεπιζηημίοσ 37   
                       : Σ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ   
Πληροθορίες: Ι. Σζοθίδοσ   
Σηλέθωνο     : 210-33.38.476 

Email             : i.tsofidou@glk.gr  
  

 
 
ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ζην εμωηεξηθό». 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Η 
 

 Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Μέξνπο Β΄ 

ηνπ Ν.4336/2015 «Γαπάλεο κεηαθηλνπκέλσλ εληφο θαη εθηφο Δπηθξάηεηαο» (ΦΔΚ Α΄ 94) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ λ.4410/2016 (ΦΔΚ Α΄ 141).  

  

2. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 1256/1982 «Πεξί πνιπζεζίαο θαη θαζηέξσζεο 

αλψηαηνπ νξίνπ απνιαβψλ ζην Γεκφζην Σνκέα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 

ηνπ Ν. 1288/1982, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ Ν. 1400/1983 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ππαιιειηθψλ δηαηάμεσλ» (ΦΔΚ Α’ 156). 

 

3. Σν Π.Γ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ Α' 181). 

 

4. Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α’ 145). 

 

5. Σν Π.Γ. 73/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ » (ΦΔΚ 116/η.Α΄/23.09.2015). 

 

6. Σελ 3147/06.10.1982 Πξάμε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ «Πεξί εγθξίζεσο 

απνζηνιήο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ απφ ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα ζην Δμσηεξηθφ γηα εθπξνζψπεζε ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, δηεμαγσγή 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα, εθπαίδεπζε θαη εθηέιεζε 

νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο» (ΦΔΚ Α’ 127). 

 
7. Σελ αξηζκ. πξση. νηθ.2/74450/ΓΔΠ/24.11.2015 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δηζνδεκαηηθήο 

Πνιηηηθήο (ΑΓΑ: ΧΦΘΧΗ-ΓΑ2). 
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8. Σελ αξηζκ. 2/73/ΓΔΠ/04.01.2016 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Γηθαηνινγεηηθά αλαγλψξηζεο θαη εθθαζάξηζεο δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ εληφο θαη εθηφο 

ηεο Δπηθξάηεηαο» (ΦΔΚ 20/η.Β΄/14.01.2016). 

 

9. Σελ αξηζκ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ «Δμαίξεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππνγξαθψλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 

1892/1990» (ΦΔΚ Β’ 756). 

 
10. To κε αξηζκ. πξση. 2/46371/0026/16.09.2014 έγγξαθν ηεο 26εο  Γ/λζεο πληνληζκνχ & 

Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ. 

 

11. Σν κε αξηζκ. πξση. 53827 ΔΞ 2019/ΤΠΟΙΚ 21.05.2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηέσο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

 

12. Σν γεγνλφο φηη: α) ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (α/α.: 5788, 5787, 5786, 5790/2019, ΑΓΑ: 

ΦΟΧΗ-6ΗΙ, ΧΗΦΥΗ-2ΙΡ, Χ2Χ2Η-25Λ, Χ0ΤΚΗ-610) θαη β) ην εθηηκψκελν θφζηνο ησλ ελ 

ιφγσ κεηαθηλήζεσλ αλέξρεηαη ζε 31.100 επξψ. 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

Α.  1. Δγθξίλνπκε ηε κεηάβαζε ζην Οξιάλην ηεο Φιφξηληα ησλ ΗΠΑ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελληά 

(9) εκεξψλ, ήηνη απφ ηηο 14.06.2019 έωο ηηο 22.06.2019, ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαο Διέλεο Παπαδνπνχινπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη, σο 

επηθεθαιήο ηεο Διιεληθήο Απνζηνιήο ζηηο ζπλαληήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο 

απφ ην δηεζλή νξγαληζκφ FATF (Financial Action Task Force),  νη εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ αλσηέξσ πφιε θαη ζα ιήμνπλ ζηηο 21.06.2019. Οη ζπλαληήζεηο 

ηεο Διιεληθήο Απνζηνιήο μεθηλνχλ ζηηο 15.06.2019, κε ηε γξακκαηεία ηεο FATF θαη 

ζπλερίδνπλ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο απφ ηηο 16 έσο θαη ηηο 21.06.2019. Η Γεληθή 

Γξακκαηέαο δελ ζα επηζηξέςεη ζηηο 22.06.2019 θαη ζα παξακείλεη ζηελ αλσηέξσ πφιε γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο κέρξη θαη ηελ 01.07.2019. 

 

2. Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δμφδσλ 2420402001 ηνπ 

Δηδηθνχ Φνξέα 1023-101-0000000 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη πεξηιακβάλεη: 

 

α) εκεξήζηα απνδεκίσζε νθηψ (8) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 έσο θαη 21.06.2019,            

β) νθηψ (8) δηαλπθηεξεχζεηο (απφ 14 έσο θαη 21.06.2019), 

γ) Σα έμνδα ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ γηα ηε δηαδξνκή «Αζήλα – Οξιάλην – Αζήλα» 

(κέζσ Φξαλθθνχξηεο) θαη ινηπέο δαπάλεο κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην 

αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ. 
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Β.    1.   Δγθξίλνπκε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θαησηέξσ πξνζψπσλ πνπ ζα ζπλνδεχζνπλ ηε Γεληθή 

Γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζηελ αλσηέξσ κεηαθίλεζε: 

α) Απνζηνιίδνπ Αξγπξήο, ππαιιήινπ κε βαζκφ Α΄ ηνπ θιάδνπ ΠΔ – Δθνξηαθψλ, 

Αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Γ΄ ηεο Γ/λζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, (Γηθαηνχκελεο εκέξεο κεηαθηλήζεσλ εθηφο 

έδξαο 60, ρξήζε εκεξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξνχζαο κεηαθίλεζεο 22). 

β) Θενδσξνπνχινπ Παξαζθεπήο, δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή πνπ ππεξεηεί ζην 

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, (Γηθαηνχκελεο 

εκέξεο κεηαθηλήζεσλ εθηφο έδξαο 60, ρξήζε εκεξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο 

παξνχζαο κεηαθίλεζεο 17). 

γ) Σζαγθαξάθε Λήδαο, ππαιιήινπ ηνπ θιάδνπ ΠΔ – Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ πνπ 

ππεξεηεί κε απφζπαζε ζην Γξαθείν ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, 

(Γηθαηνχκελεο εκέξεο κεηαθηλήζεσλ εθηφο έδξαο 60, ρξήζε εκεξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξνχζαο κεηαθίλεζεο 17). 

δ) Γηψηε Νίθεο, ππαιιήινπ κε βαζκφ Α΄ ηνπ θιάδνπ ΓΔ – Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ πνπ 

ππεξεηεί κε απφζπαζε ζην Γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Σζαθαιψηνπ, 

(Γηθαηνχκελεο εκέξεο κεηαθηλήζεσλ εθηφο έδξαο 60, ρξήζε εκεξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξνχζαο κεηαθίλεζεο 17). 

ε) Δπδαίκσλ Κσλζηαληίλαο, ππαιιήινπ κε βαζκφ Α΄ ηνπ θιάδνπ ΠΔ – Δθνξηαθψλ, 

Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Α΄ ηεο Γ/λζεο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ 

Δξεπλψλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΓΟΔ (Γηθαηνχκελεο εκέξεο κεηαθηλήζεσλ εθηφο έδξαο 

60, ρξήζε εκεξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξνχζαο κεηαθίλεζεο 17) θαη 

ζη) Σακβίζθνπ Δπηπρίαο, ππαιιήινπ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηε Βνπιή 

(Γηθαηνχκελεο εκέξεο κεηαθηλήζεσλ εθηφο έδξαο 60, ρξήζε εκεξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξνχζαο κεηαθίλεζεο 8). 

 

Δηδηθφηεξα: 

2. Γηα ηηο θ.θ. Απνζηνιίδνπ θαη Δπδαίκσλ εγθξίλνπκε ηε κεηάβαζε ζην Οξιάλην ηεο Φιφξηληα 

ησλ ΗΠΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελληά (9) εκεξψλ, ήηνη απφ 14.06.2019 έωο θαη 22.06.2019. 

Οη αλσηέξσ ππάιιεινη δελ ζα επηζηξέςνπλ ζηηο 22.06.2019 θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ 

αλσηέξσ πφιε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο κέρξη θαη ηηο 27.06.2019, θάλνληαο ρξήζε 

ζεζκνζεηεκέλεο άδεηαο γηα ηηο 24, 25, 26 θαη 27.06.2019. 
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Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ Λνγαξηαζκψλ Δμφδσλ 2420403001, 

2420404001, θαη 2420405001, ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1023-101-0000000 ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 

α) εκεξήζηα απνδεκίσζε νθηψ (8) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 έσο θαη 21.06.2019,            

β) νθηψ (8) δηαλπθηεξεχζεηο (απφ 14 έσο θαη 21.06.2019), 

γ) Σα έμνδα ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ γηα ηε δηαδξνκή «Αζήλα – Οξιάλην – Αζήλα» 

(κέζσ Φξαλθθνχξηεο) θαη ινηπέο δαπάλεο κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην 

αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ. 

 

3. Γηα ηηο θ.θ. Σζαγθαξάθε, Γηψηε θαη Σακβίζθνπ εγθξίλνπκε ηε κεηάβαζε ζην Οξιάλην ηεο 

Φιφξηληα ησλ ΗΠΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελληά (9) εκεξψλ, ήηνη απφ 14.06.2019 έωο θαη 

22.06.2019. Οη αλσηέξσ ππάιιεινη δελ ζα επηζηξέςνπλ ζηηο 22.06.2019 θαη ζα 

παξακείλνπλ ζηελ αλσηέξσ πφιε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο κέρξη θαη ηηο 23.06.2019. 

 

Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ Λνγαξηαζκψλ Δμφδσλ 2420403001, 

2420404001, θαη 2420405001, ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1023-101-0000000 ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 

α) εκεξήζηα απνδεκίσζε νθηψ (8) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 έσο θαη 21.06.2019,            

β) νθηψ (8) δηαλπθηεξεχζεηο (απφ 14 έσο θαη 21.06.2019), 

γ) Σα έμνδα ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ γηα ηε δηαδξνκή «Αζήλα – Οξιάλην – Αζήλα» 

(κέζσ Φξαλθθνχξηεο) θαη ινηπέο δαπάλεο κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην 

αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ. 

 

4. Γηα ηελ θα Θενδσξνπνχινπ εγθξίλνπκε ηε κεηάβαζε ζην Οξιάλην ηεο Φιφξηληα ησλ ΗΠΑ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελληά (9) εκεξψλ, ήηνη απφ 14.06.2019 έωο θαη 22.06.2019. Η 

αλσηέξσ ππάιιεινο δελ ζα επηζηξέςεη ζηηο 22.06.2019 θαη ζα παξακείλεη ζηελ αλσηέξσ 

πφιε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο κέρξη θαη ηελ 01.07.2019 θάλνληαο ρξήζε ζεζκνζεηεκέλεο 

άδεηαο γηα ηηο 24, 25, 26, 27, 28.06.2019 θαη 01.07.2019. 

 

Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ Λνγαξηαζκψλ Δμφδσλ 2420403001, 

2420404001, θαη 2420405001, ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1023-101-0000000 ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη 

πεξηιακβάλεη: 
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α) εκεξήζηα απνδεκίσζε νθηψ (8) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 έσο θαη 21.06.2019,            

β) νθηψ (8) δηαλπθηεξεχζεηο (απφ 14 έσο θαη 21.06.2019), 

γ) Σα έμνδα ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ γηα ηε δηαδξνκή «Αζήλα – Οξιάλην – Αζήλα» 

(κέζσ Φξαλθθνχξηεο) θαη ινηπέο δαπάλεο κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην 

αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ. 

 

                                                                                                            Ο  Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 
 

                                                                                                               Δπθιείδεο Σζαθαιώηνο 
 
                                                 
 

                                                                    Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                                 Ο Πξνϊζηάκελνο Απηνηεινύο 

                                                                                Γξαθείνπ Γξακκαηείαο & Αξρείνπ θ.α.α. 
 

 

 
 
 
                                                                            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 
   (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξωζνύλ ηα αλαθεξόκελα 
    ζηελ απόθαζε πξόζωπα) 
2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ θ. Σξηάξρε 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέωο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  
5. Τπόινγν Γηαρεηξηζηή Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο Τπ. Οηθνλνκηθώλ 
    θα Αξαβαλή 
                                                             
                                                                                  

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ                                          
-Απηνηειήο Γηεύζπλζε Αλζξωπίλνπ Γπλακηθνύ 
  & Οξγάλωζεο (Σκήκα Γ΄) 
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