
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβο-
λής για την αποζημίωση των πληγέντων από την 
πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας προσωπι-
κού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 108361 ΕΞ 2022 (1)
   Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβο-

λής για την αποζημίωση των πληγέντων από την 

πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνί-
ες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, 
συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συ-
νταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α’  66) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 8 και την παρ. 3 
του άρθρου 22.

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’  184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’  131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’  133). 

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’  143). 

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως το άρθρο 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’  25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’  261).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121). 

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’  181). 

9. To π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’  145).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’  98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’  133).

11. Την υπ’ αρ. 69359/08.07.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
60ΓΘ46ΜΤΛΡ-Ρ2Δ).

12. Την υπό στοιχεία 76714ΕΞ2022/02.06.2022 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με 
τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πλη-
γέντων από την πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (Β’ 2826).

13. Την υπό στοιχεία 102484/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/ 
01.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 14ης και15ης 
Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Κέρκυρας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων.» (Β’ 1786).

14. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επι-
χορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν.4797/2021 
(Α’ 66)» (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ, Β’2670), όπως τροποποιήθη-
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κε με τις υπό στοιχεία 110065ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0, Β’4203) και 147036ΕΞ2021/22-11-2021 
(ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ, Β’5424) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών.

15. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/
26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 12, 13 και 30 αυτού.

δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 
του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε 
οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και 
οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή 
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες 
ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονο-
μική δραστηριότητα».

16. Το από 21.04.2022 αίτημα του Αντιπεριφερειάρ-
χη Κέρκυρας για χορήγηση προκαταβολής έναντι της 
επιχορήγησης.

17. Την από 30.05.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής, για την χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 
20% της εκτιμηθείσας ζημίας.

18. Τα υπ’ αρ. 58488/24909/15.07.2022, 59726/25471/ 
20.07.22 έγγραφα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυ-
ρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

19. Το υπό στοιχεία 107437 ΕΞ 2022/26-7-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης 
Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και επλήγησαν από την πλημμύρα της 14ης και 15ης 
Οκτωβρίου 2021, η οποία προκάλεσε σημαντικές και 
εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχει-
ρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.

21. Την υπό στοιχεία 105531 ΕΞ 2022/22-7-2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προ-

ϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 342.092,00 
ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), 
η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ. 69359/08.07.2022 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 318.552,00 ευρώ 
περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 651/2014 και μέρος της δαπάνης ύψους 23.540,00 
ευρώ εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
702/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1.  Παρέχεται προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για 

την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την 
πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιο-
χές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την 
υπό στοιχεία 102484/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/01.04.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφο-
ρών, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 4797/2021 και των Κανονισμών (ΕΕ) αρ. 651/2014 
και 702/2014.

2.  Η προκαταβολή παρέχεται για την αντιμετώπιση 
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί 
από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περι-
φέρειας, σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 18 έγγραφα του 
προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως 
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτο-
κίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγω-
γής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και 
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.

3.  Η προκαταβολή συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 20% του συ-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας και 
καταβάλλεται στις επιχειρήσεις εφόσον δεν καλύπτονται 
από ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση για 
την καταβολή της τελικής επιχορήγησης απαιτείται η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του πο-
σού της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 

4. Η προκαταβολή διενεργείται με βάση τις συγκε-
ντρωτικές καταστάσεις πληγεισών επιχειρήσεων που έχει 
αποσταλεί με τα υπό στοιχείο 18 του προοιμίου έγγραφα 
της Περιφέρειας. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους 
δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μετά την έκδοση 
της παρούσας απόφασης και την αποστολή αναλυτικής 
κατάστασης πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική 
μορφή από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμμα-
τείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών. Η αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνει την επωνυ-
μία και τον ΑΦΜ του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα στο 
οποίο ανήκει και το δικαιούμενο πληρωτέο ποσό ανά 
επιχείρηση, καθώς και το συνολικό ποσό προς πληρωμή.
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5.  Το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης, η δι-
αδικασία και ο τρόπος εκταμίευσης, μετά την αφαίρεση 
του ποσού της προκαταβολής που καταβάλλεται στους 
δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα, καθορίζονται με 
νεότερη απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5 του 
άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021.

6.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτι-
κής, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, 
το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστή-
τως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη 
διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμ-
φωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρη-
ση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς 
και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζόμενου κατά 
τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 93917/Γ1 (2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 

έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας προσω-

πικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 

2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’  94) 
η οποία αφορά στις δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας,

β. της υπ’ αρ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨ-
ΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πο-
λιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμο-
γή των διατάξεων της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α’  94)».

2. Τον ν. 4270/2014 (Α’  143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-

μικών» (Α’  181).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155).

7. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’  184).

8. Την υπό στοιχεία Υ33/2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 4198).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’  4805).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Την ανάγκη για τον καθορισμό του αριθμού των 
επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακι-
νούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 και της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015, (Α’ 94) ανάλογα με την κατη-
γορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους.

12. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/151/45476/Β1/19.04.2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του 
Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης τακτικού προϋπολογισμού 
και ΜΠΔΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός του ανώτατου ορί-
ου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων» σύμφωνα με την οποία «Η δαπάνη που θα 
προκληθεί για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα 
από τα επόμενα έτη και το συνολικό ύψος της οποίας θα 
εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά υλοποίησης, 
θα αντιμετωπιστεί εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονο-
μικού έτους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων σε βάρος των ΑΛΕ 2420401001, 2420402001, 
2420403001, 2420404001, 2420405001, 2420407001, 
2420407002 και 2420989001, καθώς και των εγκεκρι-
μένων προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων 
(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και από τις πιστώσεις που θα εγγρά-
φονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό, και εντός των προ-
βλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ψηφισθέντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον ανώτατο αριθμό των κατ’ έτος 
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για 
εκτέλεση υπηρεσίας:

α. Του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι των Γενικών Γραμ-
ματέων του ΥΠΑΙΘ, του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., των Αυτοτελών και Αποκεντρωμένων Υπηρε-
σιών, των Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης, κα-
θώς και των Ανεξάρτητων Αρχών (Εθνικός Οργανισμός 
Εξετάσεων και Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και των 
εποπτευόμενων φορέων του (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ σύμφω-
να με τις διατάξεις των ν. 4270/2014 και ν. 4093/2012), 
πλέον δε και των Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης 
Εξωτερικού και των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και 
των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων που 
υπηρετούν με απόσπαση στους ανωτέρω φορείς,
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β. των Ειδικών Συμβούλων, Συνεργατών, μετακλητών 
ή αποσπασμένων υπαλλήλων, που κατά περίπτωση 
υπηρετούν στα Ιδιαίτερα Γραφεία του Υπουργού και 
των Υφυπουργών,

γ. του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου,
δ. των Γενικών Γραμματέων των Γενικών Γραμματειών 

του Υπουργείου,
ε. των συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων 

υπαλλήλων, που κατά περίπτωση υπηρετούν στα Γρα-
φεία των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,

στ. των ιδιωτών που μετακινούνται για υπηρεσιακές 
ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και των υπό α αναφερομένων φορέων, ως εξής:

- Για τους Γενικούς Γραμματείς 60 ημέρες κατ’ έτος
- Για τον Υπηρεσιακό Γραμματέα 60 ημέρες κατ’ έτος
- Για όλο το ανωτέρω προσωπικό της κατηγορίας Πα-

νεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης 60 
ημέρες κατ’ έτος

- Για τους ιδιώτες 30 ημέρες κατ’ έτος
- Για όλο το ανωτέρω προσωπικό της κατηγορίας 

ΔΕ 30 ημέρες κατ’ έτος εκτός του κλάδου/ειδικότητας 
Οδηγών (60 ημέρες κατ’έτος)

- Για όλο το ανωτέρω προσωπικό της κατηγορίας ΥΕ 
10 ημέρες κατ’ έτος

2. Οι μετακινήσεις του προσωπικού θα γίνονται με αυ-
στηρή τήρηση των υπηρεσιακών αναγκών και εντός των 
πλαισίων των υπαρχουσών πιστώσεων.

3. Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας μετακινήσε-
ων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2022 
μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, θα 
συμψηφισθεί με τον αριθμό των ημερών εκτός έδρας 
μετακινήσεων που καθορίζονται με την παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει και για επόμενα έτη εντός 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολο-
γισμού εκάστου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων
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