
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΛΟΣ – ΤΚ 382 21   ΤΗΛ.  24210 74503    FΑΧ:   24210 74612 

 

Πληροφορίες:    Βόλος 25/04/2018 

Κατσιαντώνη Αικατερίνη   Αριθμ. Πρωτ.: 6970/18/ΓΠ 

Τηλ. 24210-74639        

fax: 24210-74612  

      Προς τους 

1)       Κοσμήτορες Σχολών 

     2) Προέδρους των Τμημάτων 

3) Δ/ντές των Π.Μ.Σ (μέσω Γραμματειών) 

4)       Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

5) Προϊσταμένους Δ/νσεων,  

Τμημάτων & Γραφείων και  

Ακαδημαϊκών Τμημάτων   

     6) Γραμματείες των ΠΜΣ 

     7) Γραμματείες Σχολών 

     8)      Γραφείο κίνησης 

      Έδρες τους 

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις του προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 

υπηρεσιακούς λόγους και πληρωμή οδοιπορικών εξόδων». 

 

Σας ενημερώνουμε και εφιστούμε την προσοχή ότι, προκειμένου να μπορεί να 

γίνει η καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης που 

προβλέπονται από τον νόμο για μετακινήσεις όλου του προσωπικού του Π.Θ για 

υπηρεσιακούς λόγους, είναι απαραίτητα τα παρακάτω: 

1.  Πριν από κάθε μετακίνηση να υποβάλλεται αίτημα προς το Τμήμα 

Λογιστηρίου εγκαίρως στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά με ορθότητα, 

ακρίβεια και πληρότητα, ο προορισμός η/οι διανυκτέρευση/εις και η 

ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής. Στη συνέχεια το Τμήμα 

Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου αφού υπολογίσει το ακριβές ποσό  σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, θα προχωρήσει στην απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (δέσμευση), την οποία θα ανακοινώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα 

στον αιτούντα . 

 Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το Π.Δ. 80/2016, άρθρο 2, παρ. 2 που 

αναφέρει αυτολεξεί «προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε δαπάνη από 

τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο 

εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 

δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται»…..  



 

 

2. Με την αριθμ. 99/2016 Πράξη του  Ελεγκτικού Συνεδρίου, Κλιμ. 1, κρίθηκε 

ότι οι αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνεται η πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

δαπανών, όπως είναι αυτές της καταβολής δαπανών μετακίνησης, πρέπει να 

δημοσιεύονται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Κατόπιν αυτού και μετά την θέση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

για την εφαρμογή της παραπάνω Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει κάθε 

εντολή μετακίνησης (με αριθμό πρωτοκόλλου), του προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πριν την 

μετακίνηση.   

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου 

να είναι δυνατή η εκκαθάριση και πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων. 

Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προϋπολογισμού-

Λογιστηρίου χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

και ανάρτηση της εντολής μετακίνησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πριν την 

μετακίνηση) καθώς επίσης και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα 

γίνονται δεκτά με άμεση συνέπεια την επιστροφή των λόγω της μη κανονικότητας, 

νομιμότητας, της δαπάνης (άρθρο 91 του Ν.4270/14 όπως ισχύει με τον 

Ν.4337/15).        

 

 

     Με εντολή Πρύτανη 

                                   Ο Γενικός Διευθυντής 

              

         ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

  -  Απόσπασμα της 99/2016 Πράξης του κλιμ. 1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γρ. Πρύτανη 

- Γρ. Αναπληρωτών Πρύτανη 

- Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης 

- Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου 


