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Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού 

   

      

      

       

 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ 4336/2015 

Μετακινήσεις προσωπικού εντός και εκτός επικράτειας στα πλαίσια προγραμμάτων 
που διαχειρίζεται η ΓΕΛ 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Πεδίο εφαρμογής 
 
Μετακινούμενοι εντός ή εκτός έδρας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για εκτέλεση 
υπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, συναντήσεις 
εργασιών κλπ.  
 
Ορισμός έδρας 
 
Η έδρα είναι το οικιστικό σύνολο που περιλαμβάνει, όχι μόνο την ομώνυμη πόλη, αλλά 
και τους συνεχόμενους οικισμούς και προάστια  ανεξαρτήτων δήμων, εφόσον 
συνδέονται μεταξύ τους με αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο. 
Συνεπώς, ως έδρα ορίζεται η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με όλα τα προάστια  ή 
κατοικίες οι οποίες συνδέονται μέσω αστικού συγκοινωνιακού δικτύου . 
 
Ορισμός μετακίνησης 
 
Η έναρξη μιας μετακίνησης πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, εκτός των 
περιπτώσεων που τα συγκοινωνιακά μέσα, ,η απόσταση,  είτε λόγοι ανωτέρας βίας 
δικαιολογούν την έναρξη αυτής σε μη εργάσιμη ημέρα.   
(π.χ. Η αντικειμενική αδυναμία ενός υπαλλήλου να βρίσκεται στο συγκεκριμένο χρόνο 
στον τόπο που συμμετέχει σε σεμινάριο λόγω κυρίως της χιλιομετρικής απόστασης σε 
συνάρτηση με τα συγκοινωνιακά μέσα που συνδέουν τον τόπο.) 
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Αναγνωριζόμενες δαπάνες 

 
 Αντίτιμο εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς, δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου 

μεταφορικού μέσου ή μισθωμένου οχήματος (στις περιπτώσεις που 
επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του).  

 Δαπάνες διανυκτέρευσης 
 Ημερήσια αποζημίωση 
 Δαπάνες εγγραφής - συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια κτλ 

 
 

 
Όριο επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας του μετακινούμενου 
 
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας είναι οι 60 ημέρες ανά έτος και 
αφορούν τόσο  το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό.  
Η Υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, επιτρέπεται για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες μέχρι 20 
ημέρες κατ’  έτος, κατόπιν έκδοσης Υπουργικής απόφασης και ύπαρξης 
στοιχειοθετημένης  τεκμηρίωσης. 
 
 
 
Αποφάσεις – Εντολές μετακίνησης 
 
Οι αποφάσεις μετακίνησης για όλο το προσωπικό εκδίδονται πάντα από το αρμόδιο 
τμήμα πριν την αναχώρηση του μετακινούμενου , εκτός των περιπτώσεων εξωτερικών 
συνεργατών και αυτών που συνεργάζονται με σύμβαση μίσθωσης έργου.  
Επίσης, αποφάσεις εκδίδονται για όλες τις προσκλήσεις – μετακλήσεις  στα πλαίσια 
συνεργασιών του Κέντρου.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης και κατόπιν προφορικής εντολής  
και μόνον τότε, παρέχεται γραπτή έγκριση και το αργότερο εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία επιστροφής του μετακινούμενου, εκδίδεται απόφαση μετακίνησης στην 
οποία αναφέρεται  η προφορική εντολή που δόθηκε. 
 
 
Η  «Απόφαση μετακίνησης»  που περιλαμβάνει: 
 

 Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου 
 Ιδιότητα υπαλλήλου (κλάδος, βαθμός ειδικότητα) 
 Τόπο μετάβασης 
 Μέσο μετακίνησης 
 Αιτία μετακίνησης με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα 

εκτελεστούν και όχι με αόριστες εκφράσεις 
 Το πρόγραμμα – έργο που επιβαρύνεται τη δαπάνη 
 Η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία και αφού 

προσκομιστεί έκθεση σκοπιμότητας. 
 Ο αριθμός των ημερών 
 Ο αριθμός των ημερών κατά μήνα ή έτος που δικαιούται ο υπάλληλος 
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 Ο αριθμός των ημερών που ήδη έχει πραγματοποιήσει καθώς και το 
υπόλοιπο των ημερών που απομένουν 

 
 
 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 
Κατηγορία Ιβ 

Καθηγητές ΑΕΙ, Πρόεδροι αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, 
Ερευνητές –ΕΛΕ (Α,Β,Γ,Δ, βαθμίδας) 
Καθηγητές ΤΕΙ  

Κατηγορία II Λοιποί 

 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΛΟΙΟ ΤΡΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 για πληρωμές εισιτηρίων 
(Αφορά όλες τις κατηγορίες 

και θέσεις) 
 Ιβ Οικονομική 

θέση 
Α΄ θέση 
 (με 
δικαίωμα 
χρήσης 
κλινάμαξ
ας 
Α΄θέσης) 

Α΄ θέση 
(με 
δικαίωμα 
χρήσης 
κλινάμαξ
ας 
Α΄θέσης) 

Αποκόμματα και πρωτότυπη 
απόδειξη για το αντίτιμο αυτών.  

Για την πληρωμή αεροπορικών 
εισιτηρίων απαιτούνται και τα 
πρωτότυπα boarding passes.  

Τα εισιτήρια όταν 
προμηθεύονται  μέσω 
πρακτορείου και εκδίδεται 
απόδειξη πώλησης εισιτηρίου, 
θα εκδίδονται στα στοιχεία του 
φορέα.  

Ομοίως, όταν 
πραγματοποιείται αγορά 
εισιτηρίων  μέσω διαδικτύου να 
ζητείται, όπου είναι εφικτό, να 
εκδοθεί η απόδειξη πώλησης 
εισιτηρίων στα στοιχεία του 
φορέα. 

 

ΙI Οικονομική 
θέση 

Β΄ θέση Β΄ θέση 
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Καλυπτόμενες δαπάνες  
(αφορά όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες μετακινούμενων)  
 
 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 

Ημερήσια 
Αποζημίωση 

 

 
40,00 € 

 
(100%) 

 
Η διανυκτέρευση του μετακινούμενου αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου με 
τα στοιχεία του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος». Σε περίπτωση 
αμφισβήτησης τα ελεγκτικά όργανα δύνανται να ζητήσουν 
οποιοδήποτε στοιχείο που κατά την κρίση τους αποδεικνύει τη 
διανυκτέρευση. ** βλ. τρόπος έκδοσης στις γενικές παρατηρήσεις 
στο τέλος του οδηγού 
 

 
 
 
 

Ημερήσια 
Αποζημίωση 
 

 
 
 

20,00 € 
 

(50%) 
 
 

 
Όταν παρέχεται στον μετακινούμενο ημιδιατροφή (πρωινό και ένα 
γεύμα ή μόνο ένα γεύμα), θα πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στη 
βεβαίωση μετακίνησης.  
Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση 
του προορισμού από την έδρα του είναι: 
i) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον 

κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή 
ii) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται 

με συγκοινωνιακό μέσο, ή 
iii)  μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις 

από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. 
 

 
Ημερήσια 

Αποζημίωση 
 

 
10,00 € 

 
(25%) 

 
 Όταν ο μετακινούμενος μεταβεί και επιστρέψει αυθημερόν στην 
έδρα του (σε απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα ή 20ν.μ. ή πάνω 
από 5ν.μ. αν πρόκειται για μετακίνηση από νησί σε νησί) 
 

 
** Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή καθώς και για την 

ημέρα επιστροφής 
 

 
Εισιτήριο 

  
Καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων (αεροπορικό, πλοίου, 
ΚΤΕΛ κτλ).  
Για μετακινήσεις εκτός έδρας εσωτερικού, καταβάλλεται και το 
αντίτιμο του εισιτηρίου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από και 
προς τον τόπο αναχώρησης και επιστροφής. 
 

 
 
 
 

  
1. Επιτρέπεται για μετακινήσεις υπαλλήλων εντός έδρας ή 

μέσα στα όρια του Νομού ή της Περιφέρειας, οι οποίοι 
διενεργούν ελέγχους ή δειγματοληψίες  και με ανώτατο όριο 
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Χρήση 

ΙΧ 
αυτοκινήτου 

τα 250 χιλιόμετρα μηνιαία. 
2. Επίσης όταν πρόκειται να μετακινηθούν εκτός έδρας σε 

περισσότερες από μία διαδοχικές περιοχές, οι οποίες όμως 
δεν περιλαμβάνονται σε σύνηθες δρομολόγιο δημόσιου 
συγκοινωνιακού μέσου. 

3. Στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του 
υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών και με ευθύνη του εντολέα,  ο οποίος αποφαίνεται για την 
έκτακτη ανάγκη, η οποία αναγράφεται στην βεβαίωση 
μετακίνησης και κατόπιν έκθεσης σκοπιμότητας 

 Επιτρέπεται στα ελεγκτικά μέσα να εκτιμήσουν το μέγεθος της 
ανάγκης. 
Στα παραπάνω επιτρεπόμενα καταβάλλεται χιλιομετρική 
αποζημίωση 0,15€ ανά χιλιόμετρο καθώς και τα διόδια εφόσον 
προσκομιστούν οι αποδείξεις. 
Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης ΙΧ 
αυτοκινήτου, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του 
φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου. 
 

 
Μίσθωση 

μεταφορικού 
μέσου 

 
 

  
Επιτρέπεται μόνο όταν ο μετακινούμενος μεταφέρει υλικά, τα οποία 
συνδέονται με το σκοπό της μετακίνησης, που λόγω βάρους ή 
όγκου δεν μπορούν να μεταφερθούν με συγκοινωνιακά μέσα,  
καθώς και όταν δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά η περιοχή που 
θα μετακινηθεί ο υπάλληλος. Σε αυτή την περίπτωση καλύπτεται το 
κόστος μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση. 
 

 
Χρήση 

αυτοκινήτου 
ΔΧ 

(ΤΑΞΙ) 
 

  
 
Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεδειγμένα 
συγκοινωνιακό μέσο και αφορά μέσο κύριας μετακίνησης.  

 
 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 

 
Η διανυκτέρευση αποζημιώνεται μόνο σε μεγάλες αποστάσεις. Συγκεκριμένα για 
αποστάσεις μεγαλύτερες από 160 χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινούμενου εφόσον 
αυτός κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα 
όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και μεγαλύτερη από 20 ν.μ.  για μετακινήσεις στη 
νησιωτική Ελλάδα. 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για πληρωμή 

δαπανών διανυκτέρευσης  
Ιβ 80,00 € Επιπλέον 20% για διαμονή 

εντός των ορίων των 
δήμων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης 

Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
πρέπει να έχει εκδοθεί στα στοιχεία 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος».  
Εάν η κράτηση γίνει μέσω 
πρακτορείου ή γραφείου 
ταξιδίων, τότε μαζί με το τιμολόγιο 

ΙΙ  60,00 € 
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θα επισυνάπτεται και 
φωτοαντίγραφο του σχετικού 
αποδεικτικού και βεβαίωση 
διαμονής από το ξενοδοχείο. 
Οι κρατήσεις που γίνονται μέσω 
Internet θα συνοδεύονται  από 
τιμολόγιο καθώς και από όλα τα 
ηλεκτρονικά έντυπα, όπου θα 
αναγράφεται το χρονικό 
διάστημα της διαμονής. 
Τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι 
μέχρι το ποσό που προβλέπεται 
απο το νόμο. Για τυχόν 
υπερβάλλον ποσό θα κόβεται 
απόδειξη στο όνομα του 
μετακινούμενου. 
** βλ. τρόπος έκδοσης στις 
γενικές παρατηρήσεις στο τέλος 
του οδηγού 

 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ξενοδοχείο, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο στον τόπο 
της εκτός έδρας μετακίνησης του υπαλλήλου, τότε μπορεί να διαμείνει στο πλησιέστερο 
κατάλυμα, ανεξάρτητα αν η απόσταση είναι μικρότερη από τα επιτρεπόμενα χιλιόμετρα 
που προβλέπονται σχετικά. 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ 

Α ΑΥΣΤΡΙΑ,ΒΕΛΓΙΟ,ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ,ΓΑΛΛΙΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΔΑΝΙΑ,ΕΛΒΕΤΙΑ,ΗΝΩΜΕΝΑ.ΑΡΑΒΙΚΑ.ΕΜΙΡΑΤΑ,
ΗΠΑ,ΗΝΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
ΙΑΠΩΝΙΑ,ΙΡΛΑΝΔΙΑ,ΙΣΛΑΝΔΙΑ,ΙΣΠΑΝΙΑ,ΙΣΡΑΗΛ,ΙΤΑΛΙΑ,ΚΑΝΑΔΑΣ,,ΚΑΤΑΡ,ΚΟΥΒΕΙΤ,ΚΡΟΑΤΙΑ,ΚΥΠΡ
ΟΣ,ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ,ΜΑΛΤΑ,ΜΟΝΑΚΟ,ΜΠΑΧΡΕΙΝ,ΝΟΡΒΗΓΙΑ,ΝΟΤΙΑ.ΚΟΡΕΑ,ΟΛΛΑΝΔΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ,
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΡΩΣΙΑ,ΣΑΟΥΔΙΚΗ.ΑΡΑΒΙΑ,ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ,ΣΛΟΒΑΚΙΑ,ΣΛΟΒΕΝΙΑ,ΣΟΥΗΔΙΑ,ΦΙΝΛΑΝΔΙ
Α 
 

Β ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ , ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ , ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ , ΑΙΓΥΠΤΟΣ , 
ΑΪΤΗ , ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ , ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ , ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ , ΑΝΔΟΡΑ , ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, 
ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ , ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ , ΒΑΤΙΚΑΝΟ , ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ , ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ , 
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ , ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ, 
ΓΚΑΜΠΟΝ ,ΓΚΑΝΑ  , ΓΚΟΥΑΜ  , ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ , ΓΡΕΝΑΔΑ , ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ , 
ΔΟΜΙΝΙΚΑ , ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ ,ΕΣΘΟΝΙΑ , 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ,ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΙΡΑΚ , ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ , ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ , ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΚΕΝΥΑ,ΚΙΝΑ , ΚΙΡΓΙΖΙΑ , ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ , ΚΟΥΒΑ , ΛΕΤΟΝΙΑ , ΛΙΒΑΝΟΣ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, 
ΜΑΛΙ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΜΕΞΙΚΟ, ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ , ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ , 
ΜΠΑΧΑΜΕΣ , ΜΠΡΟΥΝΕΪ , ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ , ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ , ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ , ΟΜΑΝ, 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΠΕΡΟΥ,ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ , ΡΕΫΝΙΟΝ , ΡΟΥΑΝΤΑ , ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ 
ΠΡΙΝΣΙΠΕ , ΣΕΝΕΓΑΛΗ , ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ, ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ , ΤΑΫΛΑΝΔΗ , ΤΖΑΜΑΪΚΑ , ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ , ΤΟΓΚΟ , 
ΤΟΥΡΚΙΑ , ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ, ΤΣΑΝΤ, ΤΣΕΧΙΑ , ΤΥΝΗΣΙΑ , ΥΕΜΕΝΗ , ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ , ΧΙΛΗ 
 

Γ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ,ΑΙΘΙΟΠΙΑ,ΑΛΒΑΝΙΑ,ΑΛΓΕΡΙΑ,ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΤΙΜΟΡ,ΑΝΓΚΟΛΑ,ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ.ΚΑΙ.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ,ΑΡΟΥΜΠ,ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ,ΒΙΕΤΝΑΜ,ΒΟΛΙΒΙΑ,ΒΟ
ΡΕΙΑ.ΚΟΡΕΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,ΓΑΛΛΙΚΗ.ΓΟΥΙΑΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΓΚΑΜΠΙΑ,ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ,ΓΟΥΙΑΝΑ,ΓΟΥΙΝΕΑ
, ΓΟΥΙΝΕΑ.ΜΠΙΣΣΑΟΥ,ΕΚΟΥΑΔΟΡ,ΕΛ.ΣΑΛΒΑΔΟΡ,ΕΡΥΘΡΑΙΑ,ΖΑΜΠΙΑ,ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ,ΙΝΔΙΑ,ΙΡΑΝ, 
ΚΑΜΕΡΟΥΝ,ΚΑΜΠΟΤΖΗ,ΚΟΛΟΜΒΙΑ,ΚOΜΟΡΕΣ,ΚΟΣΤΑ.ΡΙΚΑ,ΛΑΪΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.ΤΟΥ.ΚΟΝΓΚΟ,
ΛΑΟΣ,ΛΕΣΟΤΟ,ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ,ΛΙΒΕΡΙΑ,ΛΙΒΥΗ,ΜΑΓΙΟΤ,ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ,ΜΑΚΑΟΥ,ΜΑΛΑΙΣΙΑ,ΜΑΛΑ
ΟΥΙ, ΜΑΛΔΙΒΕΣ,ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ,ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ,ΜΙΑΝΜΑΡ,ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ,ΜΟΛΔΑΒΙΑ,ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ, 
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ,ΜΠΕΛΙΖ,ΜΠΕΝΙΝ,ΜΠΟΝΑΙΡ,ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ,ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ.ΦΑΣΟ,ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ, 
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ΜΠΟΥΤΑΝ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ,ΝΑΟΥΡΟΥ,ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ,ΝΕΠΑΛ,ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ,ΝΗΣΟΙ 
ΚΟΥΚ,ΝΗΣΟΙ 
ΤΟΥ.ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ,ΝΙΓΗΡΑΣ,ΝΙΓΗΡΙΑ,ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ,ΝΙΟΥΕ,ΝΟΤΙΟΣ.ΑΦΡΙΚΗ,ΟΥΑΛΙΣ.ΚΑΙ. 
ΦΟΥΤΟΥΝΑ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΝΔΟΥΡΑ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, Π.Γ.Δ.Μ., ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΛΑΟΥ, 
ΠΑΝΑΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ, ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ, 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΑΜΟΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ, ΣΟΥΔΑΝ, ΣΟΥΡΙΝΑΜ, 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΣΥΡΙΑ, ΤΑΙΒΑΝ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ, ΤΕΡΚΣ & ΚΕΙΚΟΣ, ΤΟΚΕΛΑΟΥ, ΤΟΝΓΚΑ, ΤΟΥΒΑΛΟΥ, 
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΦΙΤΖΙ, ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 

 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ιβ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

ΙΙ 
Α 100 € 80 € 
Β 80 € 60 € 
Γ 60 € 50 € 

 
Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται από την ημέρα αναχώρησης μέχρι την ημέρα 
επανόδου ως εξής: 
 
 
Α. Ολόκληρη 
 

1. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης. 
2. Για την ημέρα μετάβασης και την ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με τη 

λήξη των εργασιών 
3. Σε περίπτωση πρόσκλησης, όταν προσφέρεται από την ίδια ή άλλη πηγή, μόνο το 

αντίτιμο του εισιτηρίου και τα έξοδα διανυκτέρευσης.  
Για την καταβολή ολόκληρης της ημερήσιας αποζημίωσης, πρέπει να αποδεικνύεται η 
διανυκτέρευση του μετακινούμενου με την προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 
από το ξενοδοχείο στα στοιχεία του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος».  Σε περίπτωση 
αμφισβήτησης τα ελεγκτικά όργανα δύνανται να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο που 
κατά την κρίση τους αποδεικνύει τη διανυκτέρευση. 
 
 
Β. Μειωμένη κατά  50% 
 
Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση 
υπηρεσίας, ή με ειδική αποστολή, ή με σκοπό την εκπαίδευση τους στην ίδια ή άλλη 
χώρα του εξωτερικού και με  αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους. 
 

1. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο 
εξωτερικό 

2. Σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν ημιδιατροφή ή διατροφή με μειωμένες τιμές. 
 
 
Γ. Μειωμένη κατά 75% 
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Σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και 
διανυκτέρευσης από άλλο φορέα από εκείνο στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

  Δεν παρέχεται ημερήσια απόζημίωση για την ημέρα επιστροφής 
 Η ημερήσια αποζημίωση για μετακινούμενους με σύμβαση μίσθωσης έργου θα 

καταβάλλεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών  
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ιβ 220,00 € Επιπλέον 100,00€ για 
διαμονή στη Νέα Υόρκη ΙΙ  160,00 € 

 

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κάλυψη μιας διανυκτέρευσης είναι το τιμολόγιο στα 
στοιχεία του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος». Εάν η κράτηση γίνει μέσω πρακτορείου ή γραφείου 
ταξιδίων, τότε μαζί με το τιμολόγιο, θα επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού 
αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο και βεβαίωση διαμονής από το 
ξενοδοχείο. 
Οι κρατήσεις που γίνονται μέσω Internet θα συνοδεύονται  με τιμολόγιο καθώς και από 
όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της διαμονής. 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
 
Αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, εργασίες 
κέντρων ερευνών, συναντήσεις εργασιών( τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό). 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών με τα 
στοιχεία του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» και βεβαίωσης παρακολούθησης του σεμιναρίου ή 
συνεδρίου κλπ. 
 
ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
 
Στις μετακλήσεις – προσκλήσεις  συνεργατών που έρχονται από το εξωτερικό ισχύει ότι σε 
μια μετακίνηση υπαλλήλου στο εξωτερικό. 
Στις μετακλήσεις – προσκλήσεις συνεργατών που έρχονται από το εσωτερικό ισχύει ότι σε 
μια μετακίνηση υπαλλήλου στο εσωτερικό. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

 

 Δικαιούχοι που έχουν σε εκκρεμότητα την απόδοση μετακίνησής τους, δεν θα 

μπορούν να πάρουν προκαταβολή από κανένα έργο τους βάσει της υπ’ αριθ. 

010/2017-136/27-03-2017 απόφασης του ΔΣ. 

 Η πραγματοποίηση της μετακίνησης αποδεικνύεται με πρωτότυπα παραστατικά, και 

φωτοτυπίες παραστατικών όπου απαιτόυνται (σε περίπτωση απώλειας 

παραστατικών π.χ. αεροπορικών εισιτηριων απαιτείται βεβαίωση από την 

αεροπορική εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε το ταξίδι). 

 Τα παραστατικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 

έκδοσής τους, όπως προβλέπεται από τις υπ’ αριθ. 010/2015-85/09-02-2015 και 

601/21-03-2017 αποφάσεις του ΔΣ καθώς και από τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ όπως 

έχουν πιστοποιηθεί κατά ISΟ 9001:2008.  

 Απαιτείται έκθεση πεπραγμένων για οποιαδήποτε είδος μετακίνησης. Εξαιρούνται οι 

αδάπανες μετακινήσεις.  

 Έγγραφα που διαβιβάζονται στο Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών του ΕΛΚΕ χωρίς 

τις απαιτούμενες υπογραφές και χωρίς τα συνημμένα - σχετικά, (αιτήσεις, 

βεβαιώσεις μετακίνησεων και εντολές), θα επιστρέφονται. 

 Δαπάνη για ταξί καλύπτεται σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει άλλο 

συγκοινωνιακό μέσο και το ταξί αφορά μέσο κύριας μετακίνησης.   

 Η ημερήσια αποζημίωση που χορηγείται για μετακινήσεις εξωτερικού,  αφορά σε 

καλύψη εξόδων φαγητού, εισιτήρια λεωφορίων,  μετρό,  τρένου μόνο από και προς 

το αεροδρόμιο, ή χρήση πάρκινγκ. 

 Στο πλαίσιο της ίδιας μετακίνησης καλύπτονται εισιτήρια μεταφορικών μέσων που 

αφορούν μετάβαση σε άλλη πόλη για επαγγελματικό σκοπό.  

 Στις μετακινήσεις εσωτερικού/εξωτερικού δεν καλύπτεται ημερήσια αποζημίωση για 

την ημέρα επιστροφής, εκτός αν συμπίπτει αποδεδειγμένα με την ημέρα λήξης 

εργασιών. 

 Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο ή την απόδειξη, το δωμάτιο έχει δηλωθεί σαν 

δίκλινο και διαμένουν 2 άτομα, γίνεται αποδεκτή ως καλυπτόμενη δαπάνη  η αξία 

του μονόκλινου. (εκτός αν στο δωμάτιο μένουν άτομα για τον ίδιο σκοπό 

μετακίνησης οπότε διαιρείται δια του 2). Για την κάλυψη της δαπάνης ο 

μετακινούμενος έχει την υποχρέωση κατά την απόδοση των παραστατικών να 

προσκομίσει υποστηρικτικό έγγραφο όπου αναφέρεται  η τιμή του μονόκλινου.  

(Εξαιρούνται τα ξενοδοχεία που παρέχουν δίκλινο δωμάτιο με χρέωση μονόκλινου. 

Τούτο δηλώνεται στις παρατηρήσεις της βεβαίωσης μετακίνησης- Έντυπο EGEL150-
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2). Δαπάνη δωματίου μεγαλύτερης από την επιτρεπόμενη τιμή σύμφωνα με το νόμο 

δεν θα καλύπτεται.  

 Η ημερήσια αποζημίωση για τους συνεργάτες με μίσθωση έργου και τους 

εξωτερικούς συνεργάτες θα φορολογείται. Για το λόγο αυτό, θα καταβάλλεται μετά 

από έκδοση αντίστοιχου  Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών είτε  Απόδειξης 

Επαγγελματικής Δαπάνης. Εξαιρείται το μόνιμο προσωπικό του Φορέα, οι ΙΔΑΧ και 

οι Συνεργάτες με Σύμβαση Εργασίας. 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Σε μετακινήσεις εσωτερικού εκδίδονται από τα ξενοδοχεία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 

με τα στοιχεία του ΕΚΕΦΕ «Δ» μέχρι το προβλεπόμενο ποσό. Για το υπερβάλλον ποσό που 

δεν καλύπτεται, θα ζητείται από το ξενοδοχείο η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών 

με τα στοιχεία του μετακινούμενου.  

Σε περίπτωση που η καθαρή αξία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τα 150 

ευρώ γίνεται παρακράτηση, ύψους 8% επί της καθαρής αξίας αυτού, από την υπηρεσία 

και χορηγείται βεβαίωση παρακράτησης. 

Προσοχή: 

Για τιμολόγια μετρητοίς ο μετακινούμενος θα καταβάλλει στο ξενοδοχείο το Συνολικό 

ποσό μείον την παρακράτηση 8% επί της καθαρής αξίας (όταν αυτή υπερβαίνει τα 150 

ευρώ). Για το ποσό της παρακράτησης θα αποσταλεί από την υπηρεσία σχετική 

βεβαίωση για φορολογική χρήση.  

Πχ. Για ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών καθαρής αξίας 180 ευρώ και ΦΠΑ 23,40 

(συνολική αξία 203,40)   ο μετακινούμενος θα πληρώσει το συνολικά 189 ευρώ. Δηλ θα 

γίνει παρακράτηση 180*8% = 14,40 ευρώ   

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των επί πιστώσει τιμολογίων. 

Να σημειωθεί ότι παρακράτηση φόρου γίνεται μόνο στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 

(ξενοδοχεία, συμμετοχή σε συνέδρια) και όχι τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων. 

 

 

 

Παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή του παρόντος οδηγού για τις μετακινήσεις.  


