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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
επιμορφωτές και επιμορφούμενους για την Εισαγωγική Επιμόρφωση 

 
Κάθε μετακινούμενος εκτός έδρας δικαιούται ανάλογα, όλες ή κάποια, από τις παρακάτω 3 κατηγορίες αποζημίωσης. 

Έδρα και αφετηρία εκκίνησης για την μετακίνηση νοείται η πόλη ή το χωριό όπου υπηρετεί ο υπάλληλος την ημέρα της μετακίνησης και ΟΧΙ ο τόπος όπου διαμένει 
 ή όπου ανήκει οργανικά. 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποβάλλονται μαζί με την Υπεύθυνη 
Δήλωση όπου δηλώνονται λεπτομερώς οι μετακινήσεις 

Έξοδα μετακίνησης ή Όσοι μετακινούνται εκτός έδρας με 
δημόσια μεταφορικά μέσα: Λεωφορείο, 
τρένο, πλοίο, αεροπλάνο, ταξί, εκτός 
αστικών συγκοινωνιών και ταξί μέσα 
στην πόλη 

Το αντίτιμο των 
εισιτηρίων και 10% επί 
του αντιτίμου για 
μικροέξοδα ταξιδιού 

Τα πρωτότυπα των εισιτηρίων με όνομα επιβάτη, διαδρομή, ημερομηνία και ώρα και 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ στο όνομα του μετακινούμενου (δεν αρκεί μόνο το 
στέλεχος του εισιτηρίου). 
Σε περίπτωση μετακίνησης με ταξί πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος 
μετακίνησης στη συγκεκριμένη διαδρομή (βεβαίωση από ΚΤΕΛ) 1 Χιλιομετρική αποζημίωση 

Όσοι μετακινήθηκαν εκτός έδρας με 
ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (ΙΧΕ). 
 Το ΙΧΕ πρέπει να ανήκει στον ίδιο τον 
μετακινούμενο ή  στο/στη σύζυγο). 

0,15 € /km, με βάση την 
Βεβαίωση χιλιομετρικής 
απόστασης 

Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
οικείας Νομαρχίας και μόνο. 
Οι αποδείξεις διοδίων (απαραίτητες για την απόδειξη διέλευσης με ΙΧΕ). 
Φωτοτυπία της Άδειας Κυκλοφορίας του ΙΧΕ (το ΙΧΕ πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή 
στο/στη σύζυγο). 
Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης (δεν δικαιούται χιλιομετρικής αποζημίωσης όποιος 
έχει μεν ιδιόκτητο αυτοκίνητο αλλά το οδηγεί ο/η σύζυγος). 

2 
Δαπάνη 
διανυκτέρευσης 

α) Όσοι μετακινήθηκαν εκτός έδρας και 
η απόσταση, από την έδρα είναι 
μεγαλύτερη από… 

1. 120 χλμ. εφόσον κινείται με 
ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο 

2. ή 80 χλμ. εφόσον κινείται με 
συγκοινωνιακό μέσο 

β) Όσοι μετακινήθηκαν εκτός έδρας και 
είχαν αντικειμενική αδυναμία 
επιστροφής 

Ανώτατο όριο δαπάνης 
διανυκτέρευσης / ημέρα 
Με βάση τα τιμολόγια 
53,00 € (σύμφωνα με 
απόφαση του Π.Ι. για 
όλους) 
 

Τα πρωτότυπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο με όνομα & 
ημερομηνία. 
Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
οικείας Νομαρχίας και μόνο. 
Βεβαίωση από την οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή για όσους είχαν αντικειμενική 
αδυναμία επιστροφής. 
Βεβαίωση για τα δρομολόγια της συγκεκριμένης ημέρας από το φορέα του οικείου 
συγκοινωνιακού μέσου σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επιστροφής λόγω μη 
ύπαρξης συγκοινωνιακού μέσου στην συγκεκριμένη ώρα. 

3 
Ημερήσια αποζημίωση Όσοι διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο ή 

φιλικό σπίτι (ολόκληρη ημερήσια 
αποζημίωση για κάθε μέρα 
διανυκτέρευσης και το 1/3 για την ημέρα 
επιστροφής μετά από διανυκτέρευση/σεις 
Όσοι μετακινήθηκαν εκτός έδρας και σε 
απόσταση άνω των 40 χλμ. και 
επέστρεψαν αυθημερόν στην έδρα τους. 

Ημερήσια αποζημίωση 
(σύμφωνα με απόφαση 
του Π.Ι.) 45,00 € και το 
1/3 δηλ. 15,00 €  
 
Το 1/3 των 45,00 € για 
κάθε ημέρα μετακίνησης 
δηλ.. 15,00 € 

Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
οικείας Νομαρχίας και μόνο. 
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