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22ε Γ/λζε Μηζζνινγίνπ 
Γεληθή Γηεύζπλζε Μηζζώλ 
Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 
Γ. Γ. Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 
 
1)Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ 
Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Ρόδνο 
2)Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 
Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Ρόδνο 

 
ΘΕΜΑ : Αποζημίωζη ζε εκηός έδρας μεηακινήζεις Διπλωμαηούχων Μηχανικών 

καηά ηην ημέρα επιζηροθής 
ρεη. : 1) Τπ΄ αξηζκόλ 2/34776/0022/2013 έγγξαθό ζαο 
 
1. Με ην 1) ζρεηηθό έγγξαθό ζηε 2ε παξάγξαθν, ε Γ/λζε ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο απνδεκηώζεηο ζηηο εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεηο δηπιωκαηνύρωλ ηνπ ΔΜΠ 
θαη ηωλ ηζόηηκωλ κε απηό ζρνιώλ πνπ ππεξεηνύλ ζην Γεκόζην θαη ζηα Ννκηθά 
Πξόζωπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ Ο.Σ.Α. Α’ & Β’ βαζκνύ. Σν 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο ελ ιόγω παξαγξάθνπ αλαθέξεη όηη «…, ελώ παξάιιεια ε ίδηα 
απνδεκίωζε θαηαξγείηαη γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο». 

2. Σν λνκηθό πιαίζην όπωο πνπ δηέπεη ηηο απνδεκηώζεηο ζηηο εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηωλ 
Γηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ (ωο άλω), βαζίδεηαη ζηνλ Ν. 2685/12-02-1999(ΦΔΚ 35/Α’/ 
12.02.1999) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκόλ 2/52971/0022/31-08-2007 
(ΦΔΚ 1781/Β’/05.09.2007) θαη 2/33481/002/31-05-2011 (ΦΔΚ 1069/Β’/31.05.2011) 
ππνπξγηθέο απνθάζεηο. 

3. Σν ηειεπηαίν εδάθην, ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο ππ΄ αξηζκόλ  
2/52971/0022/31-08-2007 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, όπνπ αλαγξάθεηαη όηη «Γηα ηελ 
εκέξα επηζηξνθήο ε εκεξήζηα απνδεκίωζε νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ πελήληα πέληε € 
(55€)» θαηαξγήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκόλ 2/33481/002/31-05-2011 ππνπξγηθή 
απόθαζε. 

4. Η ππνπαξάγξαθνο 4 ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο ππ΄ αξηζκόλ2/52971/0022/31-08-2007 
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, όπνπ αλαγξάθεηαη όηη «Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ νξίδεηαη ζηελ 
παξνύζα απόθαζε ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2685/199 (ΦΔΚ 35/Α/18.2.1999)» είλαη 
ελ ηζρύ. 

5. ην άξζξν 9. ηνπ Ν. 2685/12-02-1999(ΦΔΚ 35/Α’/ 12.02.1999) ζηελ ππνπαξάγξαθν 
Γ. ηεο παξαγξάθνπ 2. δηεπθξηλίδεηαη όηη : 
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«Γ. Σν έλα ηξίην (1/3) ηεο εκεξήζηαο απνδεκίωζεο δηθαηνύληαη :  
α. Γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο κεηά από δηαλπθηέξεπζε» 

ύκθωλα κε ηα αλωηέξω πξνθύπηεη όηη ε απνδεκίωζε ηεο εκέξαο επηζηξνθήο κεηά από 
δηαλπθηέξεπζε δελ θαηαξγείηαη. Η ππ’  αξηζκόλ 2/33481/002/31-05-2011 ππνπξγηθή 
απόθαζε θαηήξγεζε κόλν ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ 6 
ηεο ππ΄ αξηζκόλ  2/52971/0022/31-08-2007 ππνπξγηθήο απόθαζεο. Γεδνκέλεο ηεο κε 
θαηαξγεζείζαο ππνπαξαγξάθνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 6, ηεο ππ΄ αξηζκόλ 2/52971/0022/31-
08-2007 ππνπξγηθήο απόθαζεο, ε απνδεκίωζε θαηά ηελ εκέξα επηζηξνθήο θαζνξίδεηαη 
από ηνλ Ν.2685/1999 ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ. ηεο παξαγξάθνπ 2. ηνπ άξζξνπ 9. Δλ 
νιίγνηο ε θαηάξγεζε ηνπ εδαθίνπ ζηελ ππνπξγηθή απόθαζε 2/52971/0022/31-08-2007 
δελ θαηαξγεί ηελ απνδεκίωζε πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζεί βάζεη ηνπ Ν.2685/1999 ζηνπο 
ππαιιήινπο πνπ κεηαθηλνύληαη γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο θαηά ηελ εκέξα επηζηξνθήο ηνπο 
ζηελ ππεξεζία. Σν αλωηέξω ζθεπηηθό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ ππ΄ αξηζκόλ 0193/ 
πλέιεπζε 34ε/31.10.2013 απόθαζε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

Σν 1) ζρεηηθό πνπ έρεηε απνζηείιεη έρεη πξνθαιέζεη παξεξκελεία ζηηο αλωηέξω 
δηαηάμεηο κε απνηέιεζκα νη αξκόδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο λα κελ ρνξεγνύλ απνδεκίωζε 
γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, δηπιωκαηνύρνπο κεραληθνύο παξά ην 
γεγνλόο όηη  νη ηειεπηαίνη ηελ δηθαηνύληαη. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο, ώζηε λα δνζεί ε νξζή εξκελεία ζηηο ελ ιόγω 
δηαηάμεηο θαη λα ρνξεγείηαη απνδεκίωζε θαηά ηελ εκέξα επηζηξνθήο ηνπο ζηελ ππεξεζία, 
ζηνπο Γηπιωκαηνύρνπο Μεραληθνύο από όιεο ηηο αξκόδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηεπθξίληζε. 
Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ. 
 

Για ηο Δ.. 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Φιλήμων Φρανηζής  
Μηχανολόγος Μηχανικός  

Η Γενική Γραμμαηέας 
 
 
 

Μίκα Μιχαλάκη  
Αρχιηέκηων Μηχανικός  

 
 
ΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1) Τπ΄ αξηζκόλ 0193/ζπλέιεπζε 34ε/31.10.2013 απόθαζε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 
 


