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Προς:  

Τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους  

  
 
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή δαπανών μετακίνησης -ταξιδίων 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 72 Ν.4610/2019 στο άρθρο 65 του 
ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες 
μετακίνησης καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της 
μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του 
φορέα των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, όπου αυτά 
προβλέπονται. Η δε έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα 
στοιχεία του μετακινούμενου. Αυτό δημιουργεί κάποιες σημαντικές δυσκολίες γιατί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι δαπάνες στο μετακινούμενο είναι να 
τις έχει προπληρώσει στους προμηθευτές. Επιπλέον, έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του μετακινούμενου δεν είναι δυνατή, ενώ στο όνομα του 
Επιστημονικού Υπεύθυνου είναι μια χρονοβόρος διαδικασία που απαιτεί άνοιγμα 
λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε ένταλμα.   
 
Επειδή οι δυσκολίες από την εφαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντικές έχουν 
διατυπωθεί αιτήματα για διευκρινίσεις στου αρμόδιους φορείς. Στελέχη του ΕΠΙΣΕΥ 
συμμετείχαν στη συνάντηση των Προϊσταμένων των Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της 10ης/6/2019. Στη 
συνάντηση αυτή δόθηκαν προφορικές διευκρινίσεις από εκπροσώπους της ΓΓΕΤ και 
του Υ.Π.Ε.Θ. για δυνατότητα έκδοσης παραστατικών στο όνομα του φορέα 
τηρώντας κάποιες πρόσθετες διαδικασίες (τρεις προσφορές κλπ). Ενημέρωσαν 
επίσης τους συμμετέχοντες ότι θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος. Εν αναμονή της 
έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου, αποφασίζεται ότι για μεταβατική περίοδο έως 
την 15η Ιουλίου 2019, είναι δυνατή η πραγματοποίηση των μετακινήσεων-
ταξιδίων : 



α) είτε δια ταξιδιωτικού πρακτορείου, εφόσον στο εκδοθέν από το πρακτορείο 
προς το ΕΠΙΣΕΥ φορολογικό παραστατικό προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία 
του μετακινούμενου και αναφέρονται αναλυτικά οι επιμέρους δαπάνες (αξία 
αεροπορικού εισιτηρίου, αξία διαμονής-ξενοδοχείου, αμοιβή ταξιδιωτικού 
πρακτορείου για την διαχείριση της κράτησης) που αυτό αφορά,  
Β) είτε με την καταβολή στον μετακινούμενο των δαπανών μετακίνησης  του, 
 μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού και με την υποβολή των παραστατικών που 
τις αποδεικνύουν και έχουν εκδοθεί στο όνομά του (προσοχή απαιτείται η έκδοση 
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολογίων). Στην περίπτωση αυτή οι 
δαπάνες θα πρέπει να έχουν προπληρωθεί στους προμηθευτές.   
 
 Με εκτίμηση, 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου,  

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 

 

 


