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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 

  14 Αυγούστου 2015 

   
Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
   
 
Το παρακάτω αναφερόμενο νομοθέτημα που αφορά στις «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», είναι απόσπα-

σμα του Νόμου 4336/2015 και συγκεκριμένα είναι η Υποπαράγραφος 

Δ9, της παραγράφου Δ (Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-

γείου Οικονομικών) του μέρους Β, του άρθρου 2 (σελ 967). 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 

έως 24 και 32 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) με την επιφύλαξη της παραγρά-

φου 4 του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ει-

δική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει 

διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, καθώς και οι κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις. 

 

Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από 1-1-2016, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : 

1) Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016) 

2) Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13-6-2016) 

3) Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) 

4) Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/28-7-2016) 

5) Ν. 4410/2016, (ΦΕΚ 141/Α/3-8-2016) 

6) Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/9-8-2016) 

7) Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/8-10-2016) 

8) Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) 

9) Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017) 

10) Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017) 

11) Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/23-6-2017) 

12) Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017) 

13) Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336/2015 

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-

θερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν 

την ακόλουθη έννοια: 

1. Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας 

για: 

α. τα έξοδα κίνησης, 

β. τα έξοδα διανυκτέρευσης, 

γ. την ημερήσια αποζημίωση, 

δ. τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και 

ε. το επίδομα αλλοδαπής. 

2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζι-

κής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας 

απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζη-

μίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή μι-

σθωμένου μεταφορικού μέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, 

η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με 

θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση οχήματος αν επιτρέ-

πεται η χρήση του, καθώς και το ποσό της παραγράφου 8 

του άρθρου 6. 

3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε 

τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύμα-

τος. 
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4. Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο κατα-

βάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των 

εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του 

εκτός έδρας. 

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που αναγνωρίζεται 

για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού, της επίπλωσης, 

του ρουχισμού και των ατομικών ειδών, πλην του αυτοκινή-

του. 

6. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που καταβάλλεται 

μηνιαίως στον μετακινούμενο στο εξωτερικό, εφόσον η πα-

ραμονή του εκεί υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) 

ημερών. 

7. Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετα-

κινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστε-

ρα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώ-

της. 

8. Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) 

χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι 

(20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική 

προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση 

πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική 

Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινου-

μένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμε-

τρα. 

9. Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν των πενήντα 

(50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν 

των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την 

ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανε-

ξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν 

η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και 

στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα 

του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζε-

ται σε χιλιόμετρα. 

10. Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας 

του μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επι-

στρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνε-

ται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την 

ημέρα λήξης εργασιών. 

11. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσό-

τερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά 

από αυτές. 

12. Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου, κατά τις 

νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας μετακίνησή του. 

13. Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βρα-

δινό) 

14. Κατοικία : ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και 

μόνιμη εγκατάστασή του. 

15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι 

του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συμπλη-

ρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον 

φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε 

ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευ-

ματικής αναπηρίας για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος 

με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 

(50%). 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρμογής 

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινού-

μενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημο-

σίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ’ του άρθρου 14 του 

ν. 4270/2014 (Α’ 143), συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτη-

των Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ 

βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), 

των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των 

φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. 

Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στο εσωτε-

ρικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδι-

κή αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέ-

δρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και 

οι μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι. 

2. «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν 

οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού 

που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων 

(ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) των ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρημα-

τοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πό-

ρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προ-

γράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετα-

κινούνται.» (1) 

«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης 

οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Υπουργού Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών 

κατ’ έτος. Μετακινήσεις εκτός έδρας που έχουν πραγματο-

ποιηθεί το έτος 2016 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτε-

ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα 

                                                                                       
(1) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ.9 του 

άρθρου 2 του N. 4336/2015 (Α΄ 94), αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθ. 24 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) 
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μεταναστευτικής πολιτικής και τον Υπουργό Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής, καθ’ υπέρβαση του ορίου ημερών που τίθεται 

από τις ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται νόμιμες. Οι δαπάνες 

για τις μετακινήσεις αυτές δύναται να πληρωθούν σε βάρος 

των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονο-

μικού έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοι-

πών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των 

δαπανών αυτών.» (2) 

«Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προ-

σωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

(Ε.Κ.Α.Β.).». (3) 

«Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμό-

ζονται οι υπουργικές αποφάσεις 2/81961/0022 «Καθορισμός 

ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υ-

παλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β 2194) και 2/83346/0022 «Δικαιολογητι-

κά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπα-

νών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επι-

κράτειας και άλλες διατάξεις» (Β 2100).». (4) 

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμόδιες υπη-

ρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορό-

τερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματι-

κών αναγκών μετακίνησης. 

Άρθρο 3 

Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας 

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουρ-

γού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επιτρεπόμε-

νων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων 

προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του 

άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικό-

τητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το όριο 

αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης καθη-

κόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε περίπτωση μετα-

κίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα. 

«Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α’ εδαφίου για τους 

                                                                                       
(2) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 

2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστέθηκαν τρία εδάφια, ως άνω σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθ 120 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) 

(3) Το εντός «»εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 40 παρ.2 του Ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017) και ισχύει από 1-1-2016 

(4) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 
4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/23-6-2017) 

αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους 

ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα νομικά πρόσωπα 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυτών.». (5) 

«Από τις ρυθμίσεις των ανωτέρω εδαφίων εξαιρούνται οι 

συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής που συνο-

δεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουρ-

γό, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το προβλεπόμενο στο 

εδάφιο α’ της παρούσας ανώτατο όριο.» (6) 

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουρ-

γού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ο-

ρίου των ημερών εκτός έδρας: 

α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και α-

πρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι οι θεομηνίες, οι πυρ-

καγιές, οι επιδημίες ή η κήρυξη συγκεκριμένης περιοχής σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι τριάντα (30) ημέρες 

ετησίως, 

β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου 

και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ε-

λέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες ε-

φαρμογής σχετικών προγραμμάτων και ελέγχων, των 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπη-

ρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προ-

στασίας του Πολίτη) και του Σώματος Επιθεωρητών Ερ-

γασίας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως και 

γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι είκοσι 

(20) ημέρες ετησίως. 

Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα 

συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα που αφορά η υπέρ-

βαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής μέχρι του ανωτέ-

ρω αριθμού ημερών. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής 

εκδίδονται μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου και με 

δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών. 

3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και 

του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται οι ημέ-

ρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανω-

τέρω ορίων των παραγράφων 1 και 2 και μέχρι διακόσιες 

(200) ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας: α) 

των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, β) των τεχνικών και δημοσιο-

γράφων της ΕΡΤ ΑΕ, γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων 

                                                                                       
(5) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 

παρ.2 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017). 

(6) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με τη παρ. 1 άρθρου 67 Ν. 
4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/3-8-2016) 
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και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Απο-

ζημιώσεων (ΕΛΓΑ), και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 

για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να 

διενεργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και προκειμένου για τους υπαλλήλους της Επιτρο-

πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγ-

χου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, μέχρι διακόσιες 

σαράντα (240) ημέρες συνολικά. 

4. «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζο-

νται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ` έτος και πέραν 

των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1 και: α) μέχρι 200 η-

μέρες ετησίως, για τους Επιθεωρητές όλων των τμημάτων 

του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέρ-

γειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), για τις ανάγκες διενέρ-

γειας επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων και παράστα-

σης σε δικαστήρια εκτός της έδρας της απασχόλησής τους, 

στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, β) μέχρι 

200 ημέρες ετησίως για τους γεωτρυπανιστές, εργάτες γεω-

τρυπάνων οδηγούς, εργοδηγούς και βοηθούς εργοδηγούς 

υπαίθρου και για το λοιπό τεχνικό προσωπικό κατηγορίας 

ΔΕ ή ΥΕ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ε-

ρευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση ερ-

γασιών πεδίου και γ) μέχρι 130 ημέρες ετησίως για τους γεω-

λόγους, μηχανικούς μεταλλείων, χημικούς μηχανικούς και το 

λοιπό επιστημονικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ του 

Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

(Ι.Γ.Μ.Ε.), για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης των από 

αυτό εκτελούμενων έργων και εκπονούμενων μελετών.» (7) 

5. «Για τη στελέχωση των περιφερειακών αερολιμένων οι ημέ-

ρες μετακίνησης εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαί-

νουν τις εκατόν είκοσι (120) κατ έτος. Οι εν λόγω μετακινή-

σεις εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμε-

να άρθρα 7, 8, 10 και 11 του Κεφαλαίου Β της υποπαραγρά-

φου Δ.9. του παρόντος». (8) 

6. «Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι 

Υφυπουργοί, καθώς και οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη 

της αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους.». (9) 

                                                                                       
(7) Η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/9-

8-2016). 

(8) Η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 69 παρ.1 του Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 
188/Α/8-10-2016) 

(9) Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 36 παρ.1 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 
110/Α/1-8-2017) 

Άρθρο 4 

Αποφάσεις μετακίνησης 

1. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λει-

τουργούς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοι-

κήσεων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχα ή το κατά νόμο ε-

ξουσιοδοτημένο όργανο. Για το προσωπικό των Ανεξάρτη-

των Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδο-

νται από τους Προέδρους αυτών ή το εξουσιοδοτημένο από 

αυτούς όργανο, ενώ για το προσωπικό των νομικών προ-

σώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επι-

χειρήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται από το συλλογικό όρ-

γανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Οι 

αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ δεύτερου 

βαθμού εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη ή από το κατά 

το νόμο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Οι αποφάσεις 

μετακίνησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού εκ-

δίδονται από τον Δήμαρχο ή από το κατά το νόμο εξουσιο-

δοτημένο από αυτόν όργανο. 

2. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδονται από 

το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο του φορέα για 

λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μετακίνηση. 

3. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπο-

λογισμό του οικείου φορέα και η βεβαίωση δέσμευσης αυτής 

κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. 

4. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερο-

μηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, περιλαμβάνουν 

απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλά-

δο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης 

και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των 

ημερών και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αι-

τιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το 

ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίω-

ση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται 

ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε εξαιρετικές περι-

πτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, πα-

ρέχεται και γραπτή έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης 

μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέ-

ρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου 

στην έδρα του. 
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Άρθρο 5 

Θέσεις μετακινουμένων 

1. Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιού-

νται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το 

βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

Με πλοίο και τρένο στην Α’ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινά-

μαξας Α’ θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για 

το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω : 

α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Αποκεντρω-

μένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Αποκε-

ντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι δή-

μων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α’ 

και Β’ και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Ει-

σαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος της 

Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Επί-

τροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρόε-

δρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και 

Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), 

Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνο-

μίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητής 

Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, 

Πρυτάνεις, Πρόεδροι ΤΕΙ, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ειδι-

κής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμό-

νων (Σ.Ο.Ε.), «τα Μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προ-

σωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 

(Σ.Ο.Ε.)» (10), ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχεί-

ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 

Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επί-

σημα. 

β. Κατ’ απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α’ ή Β’ και 

αντίστοιχοι, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, 

Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Α-

ντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Α-

ντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους (ΝΣΚ), Νομικοί Σύμβουλοι της Ειδικής 

Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αντει-

σαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφε-

τών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντει-

σαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδι-

κών, Πάρεδροι του ΝΣΚ, Επικεφαλής Νομικών Προσώπων 
                                                                                       
(10) Η εντός « » φράση της κατηγορίας Ια προστέθηκε με το άρθ 48α του 

Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017) 

του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ. Πρόεδροι, Διοικητές, Αντι-

πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι – Αναπληρωτές Διοι-

κητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, 

Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές ΑΕΙ και Πρόεδροι αναγνωρι-

σμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγη-

τές ΤΕΙ όλων των βαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρα-

τιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρ-

χηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτη-

γοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντί-

στοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημό-

σιας Διοίκησης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβου-

λοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμε-

νοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του 

Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, 

Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλί-

ων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α-

ΣΕΠ, βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέ-

λη όλων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές 

αυτών, μέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, 

Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτι-

κών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέας 

κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊ-

στάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης 

μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συ-

νεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 33 

του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία, Σχο-

λικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Α’ και Β’ του Υπουργείου Πο-

λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δήμαρχοι δήμων με 

πληθυσμό κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κα-

τοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβου-

λοι Υπουργείου Εξωτερικών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 

Με πλοίο και τρένο στη Β’ θέση και στην οικονομική θέση με 

αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα 

χρήσης κλινάμαξας Β’ θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι πα-

ρακάτω: 

Γραμματείς Πρεσβείας Α’, Β’, Γ’ και αντίστοιχοι, Εισηγητές 

Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς 

Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών 

και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του ΝΣΚ, Νομικοί 

Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη 

Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Εκτελεστικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας, Περιφερειακός Συμπαραστά-

της του Πολίτη και της Επιχείρησης, Μέλη Δημοτικών Συμ-

βουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοι-
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χοι, Λοχαγοί -Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και 

αντίστοιχοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε. (11), Προϊστάμε-

νοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου 

μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμ-

βουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου το-

μέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι των φορέ-

ων της παρ. 1 του άρθρου 2, μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ και Ε.Ε.Π. ΤΕΙ, 

λοιποί μετακινούμενοι. 

2. Τα μέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση 

που ταξιδεύει ο υπάλληλος. 

3. Συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προσώπων 

της επόμενης παραγράφου δικαιούνται την ίδια θέση με το 

πρόσωπο που συνοδεύουν. 

4. Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, 

τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλι-

νικά την εικόνα παραπληγίας - τετραπληγίας) μετακινούνται 

στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή 

μετακίνησή τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Άρθρο 6 
Έξοδα κίνησης εντός έδρας 

1. α. Για τους επιμελητές και κλητήρες, 

β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περι-

πτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη ε-

πιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και 

γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτι-

κής (ΥΕ) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) τεχνικών 

υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του 

φορέα τους, τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έ-

δρας περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων 

των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α’ και 

γ’ δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγεί-

ται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για την αναγνώρισή 

τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή. 

2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για 

την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως 

αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομο-

θεσία, 

β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτι-

κής (ΥΕ) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) τεχνικών 

                                                                                       
(11) Οι με διακριτή διαγραφή λέξεις της κατηγορίας ΙΙ διαγράφηκαν με το 

άρθρου 48β του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017) 

υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του 

φορέα τους, αν είναι αναγκαία για το σκοπό της μετακί-

νησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους 

ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα, 

γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περι-

φερειών της χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί 

αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετακινήσεις 

τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον 

τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν επιστροφή, 

και 

«δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, 

αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, κα-

θώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής 

μέριμνας, και μέχρι πεντακόσια πενήντα (550) χιλιόμετρα 

μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η 

χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, 

ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για 

τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως 

ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις 

μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται 

η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η 

δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε πε-

ρίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφο-

ράς. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτι-

μο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέ-

σων. Όλως εξαιρετικώς, σε περίπτωση εκτεταμένης φυ-

σικής καταστροφής και μετά από αιτιολογημένη απόφα-

ση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, οι μετακινήσεις των εκτιμητών του 

ΕΛΓΑ δύνανται να υπερβαίνουν το παραπάνω μηνιαίο χι-

λιομετρικό όριο. Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ 

δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των περιπτώσεων δ’ 

και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7». (12) 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις, κατά την 

παρ. 2 είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊστα-

μένου, για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού 

μέσου. 

4. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο 

καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου του 

συγκοινωνιακού μέσου. 

                                                                                       
(12) Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 του 

άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) τροποποιήθηκε ως άνω σύμφωνα με 
την παρ. 2β του άρθρου δέκατου του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13-6-
2016). 
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5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι ανα-

γκαία η μεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βάρους δεν 

μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα. 

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται, 

για τα πρόσωπα της παρ. 2, η χρησιμοποίηση επιβατικού αυ-

τοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης 

αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, 

που αιτιολογείται στην απόφαση μετακίνησης. Στην τελευ-

ταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μί-

σθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση. 

7. Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, από την κατοικία τους στην 

υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα 

μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι 

εκτός ή εντός της έδρας της υπηρεσίας του. 

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για 

τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδου επιμελητών δικα-

στηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδο-

ση δικογράφων και στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. του Υ-

πουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών, οι οποίοι α-

σχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγ-

γράφων και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης. Στους υπαλλή-

λους αυτούς χορηγούνται πάγια έξοδα κίνησης σε μηνιαία 

βάση, ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά υπάλληλο. 

Άρθρο 7 
Έξοδα κίνησης εκτός έδρας 

1. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβά-

νουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων 

μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακι-

νούμενοι, για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρ-

θρου 2 μετακινήσεις, εκτός της έδρας τους όσο και κατά την 

επιστροφή τους σε αυτή. 

2. Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπόμενες 

από το άρθρο 2 μετακινήσεις τους, επιτρέπεται να χρησιμο-

ποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, ύστερα από έ-

γκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζη-

μία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι 

δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακι-

νήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπά-

νη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διο-

δίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετα-

κίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. 

3. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται 

στις εξής περιπτώσεις: 

α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νο-

μού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συ-

γκοινωνιακά μέσα. 

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακινήσεις 

εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρ-

τητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά 

μέσα. 

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης. 

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή δι-

αδοχική μετακίνηση. 

ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική 

εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νη-

σιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση. 

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, 

καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου. 

4. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, 

χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ 

έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο 

του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της 

αντίστοιχης διαδρομής. 

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι ανα-

γκαία η μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν με-

ταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα. 

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης 

(ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρή-

σης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από 

το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, γεγονός που αιτιολογείται 

στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση ανα-

γνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρι-

κή αποζημίωση. 

Άρθρο 8 
Χιλιομετρική αποζημίωση 

Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων 

Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις 

εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιω-

τικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να 

καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, 

που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ι-

διωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξά-
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ντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο 

των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Άρθρο 9 
Μετακινήσεις προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

1. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Πο.Παι.Θ.), που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή 

των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυ-

τών, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, με ιδιω-

τικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με προσωπική ευθύνη για 

τυχόν ατύχημα ή ζημιά, με έγκριση του αρμόδιου οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζη-

μίωση του άρθρου 8. 

2. Στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συμπλήρω-

ση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζεται η δαπάνη 

χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδί-

ων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μετα-

φορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμο-

ποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς. 

3. ««Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 

των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουρ-

γών και στους εκπαιδευτικούς» (13) που είναι αρμόδιοι για την 

εποπτεία της μαθητείας και μετακινούνται για την παρακο-

λούθηση των μαθητών στους χώρους εργασίας, σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), ανα-

γνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρ-

θρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ι-

διωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισι-

τηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφο-

ράς.». (14) 

Άρθρο 10 
Έξοδα διανυκτέρευσης 

1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται: 

α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι 

μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον 

αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκί-

                                                                                       
(13) Στην αρχή της παρ. 3 του άρθ. 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ  ́

του άρθ. 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του 
άρθ. 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), οι λέξεις «στους εκπαιδευτικούς» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λει-
τουργών και στους εκπαιδευτικούς», σύμφωνα με το άρθ. 27 του Ν. 
4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) 

(14) Στο άρθ. 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 
4336/2015 (Α’ 94) προστέθηκε παρ. 3 ως άνω σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρ. 4 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017). 

νητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, 

όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. 

Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα 

και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύ-

τερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμ-

βάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, 

η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου 

μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. 

β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανε-

ξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περί-

πτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, 

λιμενική ή αερολιμενική Αρχή. 

2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλο-

γα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει 

του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής: 

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση 

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση 

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό 

(20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα 

κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην 

παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του 

οριζόμενου αυτού ποσού. 

Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της παρούσας 

παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να 

ισχύουν. 

3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φο-

ρέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακίνησης, καλύ-

πτει αυτά. 

4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων 

της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενο-

δοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν. 

5. «Για τους μετακινούμενους με εντολή του Εθνικού Θεάτρου 

και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ)(εφεξής 

«Θέατρα») σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων 

από την έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης 

όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγ-

μένες ανάγκες της πραγματοποίησης της χειμερινής και θε-

ρινής περιοδείας των Θεάτρων και με σκοπό την προετοι-

μασία, οργάνωση και εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγω-

γών των Θεάτρων. Ειδικά, για τις μετακινήσεις των προσώ-

πων του προηγούμενου εδαφίου, η ημερήσια αποζημίωση 

ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευ-

σης στο ποσό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ημερήσια 
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αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής 

των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας των 

παραστάσεων. 

6. Για τους μετακινούμενους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δό-

μησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρη-

τών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

(ΣΕΠΔΕΜ), τους υπαλλήλους του Συντονιστικού Γραφείου 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τους 

επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν στο πλαίσιο της εκ-

πλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και τους γεωτεχνι-

κούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς «και το τεχνικό προ-

σωπικό υποστήριξης εργασιών πεδίου, στο βαθμό που αυτό 

είναι αναγκαίο» (15) του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλ-

λευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες εκτέλεσης και 

επίβλεψης έργων και μελετών εκτός της έδρας απασχόλησής 

τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων από την 

έδρα τους και μικρότερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμε-

τρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό 

αυτοκίνητο και μικρότερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμε-

τρα, όταν κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο, αναγνωρίζο-

νται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται σε 

δύσβατες περιοχές και αφορά εργασίες πεδίου, που απαι-

τούν απασχόληση του μετακινούμενου πλέον των οκτώ (8) 

ωρών και βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση της 

Διοίκησης». (16) 

Άρθρο 11 
Ημερήσια αποζημίωση 

1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα 

(40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακι-

νουμένου. 

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της 

υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 

4336/2015, ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από 

αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέ-

πονται, παύουν να ισχύουν». (17) 

2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου 

καταβάλλεται: 

Α. Ολόκληρη: 
                                                                                       
(15) Οι εντός «» λέξεις προστέθηκαν με το άρθρο 67 του Ν. 4409/2016 

(ΦΕΚ 136/Α/28-7-2016). 

(16) Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 
4336/2015 (Α΄94) προστέθηκαν παράγραφοι 5 και 6, ως άνω σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13-6-
2016). 

(17) Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 της 
παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) τροποποιήθηκε ως άνω 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 
129/Α/13-6-2016). 

α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 10. 

β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10. 

γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι 

υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να 

διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο. 

δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο. 

ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα 

λήξης εργασιών. 

Β. Κατά το ήμισυ: 

α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή και 

β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η α-

πόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι:  

αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, ε-

φόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό 

αυτοκίνητο, ή 

ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν 

κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή 

γγ) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακι-

νήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και 

αντίστροφα ή από νησί σε νησί. 

Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας 

μετακινήσεις. 

Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται 

πλήρης διατροφή. 

Άρθρο 12 
Ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων 

Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από τις α-

νακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούν εκτός έ-

δρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που 

σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι μετακινού-

νται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι’ αυτούς αναγνωρίζονται 

έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέ-

ρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ανωτέρω 

δεν δικαιούνται παράλληλα αντίστοιχη αποζημίωση που χο-

ρηγείται από τα Δικαστήρια. 

Οι ημέρες εκτός έδρας του παρόντος άρθρου δεν προσμε-

τρούνται στο όριο των ημερών του άρθρου 3. 

«2.α. Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους 

των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, 

που μεταβαίνουν με εντολή της Υπηρεσίας για να μετά-

σχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευ-

νών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε 

αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται είτε από την αρμό-
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δια Υπηρεσία είτε από τον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέ-

χεια έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Υπηρεσία 

του τη σχετική απόδειξη πληρωμής τους. 

β. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 

μπορούν να αναλαμβάνουν τη δαπάνη για την έκδοση τα-

ξιδιωτικής visa για μετακινήσεις σε χώρες του εξωτερικού 

που απαιτείται η έκδοσή της.». (18) 

Άρθρο 13 
Έξοδα απόσπασης 

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης: 

α. Για τους αποσπώμενους με αίτησή τους. 

β. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν στη θέση που 

αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης. 

2. Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώνται σε άλ-

λη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική τους θέση, 

αναγνωρίζονται: 

α. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής, το αντίτιμο του ει-

σιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή χιλιομετρική απο-

ζημίωση και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποί-

ησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθώς και ο 

ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο με-

ταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δαπάνη της πα-

ρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση. 

β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της απόσπασης 

για αποστάσεις άνω των εβδομήντα (70) χιλιομέτρων ή 

είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για απόσπαση από την ηπει-

ρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί 

σε νησί, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, αναγνω-

ρίζονται, πέραν του αντιτίμου του φθηνότερου εισιτηρίου 

μετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των μελών της 

οικογένειάς του ή της χιλιομετρικής αποζημίωσης και της 

δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτι-

κής χρήσης μεταφορικού μέσου, κατά την έναρξη και λή-

ξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης 

επιπλωμένης ή μη κατοικίας, μέχρι το ποσό των τριακο-

σίων (300) ευρώ μηνιαίως και μέχρι διάστημα ενός (1) έ-

τους. 

Στις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και στελέχωσης 

περιφερειακών αερολιμένων (19) κατά τους μήνες Μάιο-

Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθω-
                                                                                       
(18) Η παρ.2 προστέθηκε  με το άρθρο 36 παρ.5 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 

110/Α/1-8-2017) 

(19) Η φράση «και στελέχωσης περιφερειακών αερολιμένων» της περ. β’ 
απαλείφθηκε με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/8-10-
2016) 

σης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσού των 

οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως. 

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

«Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη υπέρβασης, του ο-

ρίου των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης της παρα-

γράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας υποπαραγράφου 

για τη στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων, κατόπιν 

έγκρισης του αρμόδιου Διοικητή μετά από εισήγηση του 

Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, αναγνωρί-

ζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη 

κατοικίας και μέχρι του ποσού μηνιαίως των χιλίων 

(1.000) ευρώ κατά τους μήνες της χειμερινής περιόδου και 

χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ κατά τους μήνες της θε-

ρινής περιόδου». (20) 

γ. Αν η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έ-

τους, αναγνωρίζεται, πέραν από τα προβλεπόμενα στην 

περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, το αντίτιμο της 

δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του μετακινουμένου, 

που καταβάλλεται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλ-

λων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέχρι το εκά-

στοτε βασικό ποσό της παραγράφου 4 του άρθρου 14. 

Άρθρο 14 
Έξοδα μετάθεσης 

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης: 

α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη με-

τάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορι-

σμού του. 

β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του. 

γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ί-

διο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης 

της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13. 

2. Για τον μετατιθέμενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τόπο από 

αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης 

για τον τόπο της μετάθεσής του. 

3. Σε περίπτωση μετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιμο του 

φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων του ιδί-

ου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολου-

θούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων και ο 

ναύλος οχήματος σε περίπτωση μετάβασης με ιδιωτικής 

χρήσης μεταφορικό μέσο. 

Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύ-

ουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον 
                                                                                       
(20) Το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ προστέθηκε με το άρθρο 69 παρ. 3 

του Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/8-10-2016) 
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οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συ-

μπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε 

ο υπάλληλος. 

4. Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης, καταβάλλεται, με την 

προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατι-

κών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, βασικό 

ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ για μετακίνηση μέχρι εκατόν 

πενήντα (150) χιλιόμετρα από τον τόπο μετάθεσης. Για από-

σταση μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα 

προστίθενται εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 €) ανά χιλιόμε-

τρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των εξόδων με-

ταφοράς οικοσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια 

(1.000) ευρώ. 

5. Στην περίπτωση μετάθεσης των δύο συζύγων στον ίδιο τό-

πο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, κα-

θώς και το ποσό της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, 

αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύο συζύγους. 

Άρθρο 15 
Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 

και των Σωμάτων Ασφαλείας 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 

των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προ-

στασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστι-

κής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η απο-

ζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 

και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρι-

κού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να 

ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον 

τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελε-

χών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού δια-

τάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Άρθρο 16 
Δαπάνες μετακίνησης 

Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής 

1. Για τους μετακινουμένους που υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και μεταβαίνουν με εντολή των αρμόδιων 

οργάνων του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 , για 

εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση 

στο εξωτερικό μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναγνωρίζονται 

το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων, η-

μερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης. 

2. Για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, για 

τους ανωτέρω, καθώς επίσης και γι’ αυτούς που τοποθετού-

νται, μετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζονται το αντί-

τιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων και επίδομα 

υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό επί του επιδόματος υπη-

ρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπη-

ρετούν, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση: 

α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών για τους πο-

λιτικούς υπαλλήλους, 

β. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού, Εξωτερικών και Οικονομικών για τα στε-

λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί-

ας, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 18. 

3. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο-

θέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρω επιδόματος. 

4. Στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθε-

τηθεί, μετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έχει μεταβεί 

για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα 

άνω των τριάντα (30) ημερών και μετακινείται με ειδική α-

ποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από 

την έδρα του στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού, ανα-

γνωρίζονται, πέραν του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής 

της παραγράφου 2, το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοι-

νωνιακών μέσων καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 με ανάλογη εφαρμογή 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Οι εν λόγω δαπάνες ανα-

γνωρίζονται εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα. 

5. Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και α-

ντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή 

άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμοποιούν ι-

διωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με έγκριση του αρμόδιου 

οργάνου και με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα 

ή ζημιά. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική 

αποζημίωση του άρθρου 8. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέ-

πεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού 

εισιτηρίου και, αν η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αε-

ροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνι-

ακού μέσου. Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός 

αεροπορικού ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλε-

ται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του 

οποίου έγινε χρήση. 
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6. Το ποσό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής της παρα-

γράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μειωμένο, 

κατά περίπτωση, ως εξής: 

α. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν παρέχεται δωρεάν δι-

ανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον που ανήκει ο 

μετακινούμενος, 

β. κατά πενήντα τοις εκατό (50%), αν παρέχεται δωρεάν δια-

νυκτέρευση και ημιδιατροφή από άλλο φορέα, 

γ. κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν παρέχεται δωρεάν 

διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φορέα. 

7. Το ανωτέρω επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής περικόπτεται 

κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που καταβάλλε-

ται από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή πηγή. 

8. Δεν καταβάλλεται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής αν προ-

βλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία με ειδική διάταξη νό-

μου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26. 

Άρθρο 17 
Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού 

1. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ, 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι μετα-

κινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και την 

κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 που επι-

συνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του, ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α Β Γ 

α. Κατηγορία Ι 100 € 80 € 60 € 

β. Κατηγορία ΙΙ 80 € 60 € 50 € 

 

2. Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ημε-

ρήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με από-

φαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπο-

ρεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των χωρών του Πα-

ραρτήματος 1. 

3. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής: 

Α. Ολόκληρη: 

α. Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επι-

στροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης 

εργασιών. 

β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώ-

ρα μετάβασης. 

Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%): 

α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετού-

ντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική 

αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του ε-

ξωτερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους. 

β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής 

από την Ελλάδα στο εξωτερικό. 

γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή. 

Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε πε-

ρίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα 

έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης. 

Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής 

από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλή-

ρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1. 

Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επι-

στροφής. 

Άρθρο 18 
Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού 

ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών 

1. Για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωση και τα λοι-

πά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των  Υπουργών 

Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 

2. Η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 17 καταβάλλεται στο 

στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρατιωτικές 

αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένη κατά 

ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόσθετο αυτό 

ποσοστό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-

θνικής Άμυνας και Οικονομικών. 

3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεμικά 

πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό 

που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής 

του πλοίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, ανεξάρτητα εάν του 

παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια 

αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη κατ’ αποκοπή σε ευ-

ρώ, ανάλογα με το βαθμό, ως εξής: 

ΒΑΘΜΟΣ ευρώ 

α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι 
Υποναύαρχος και αντίστοιχοι 
Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι 
Πλοίαρχος και αντίστοιχοι 

ογδόντα (80) 

β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι 
Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες 
Σύμβουλοι 

εβδομήντα (70) 

γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι - Τμημα-
τάρχης εξήντα (60) 

δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι πενήντα (50) 
ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι-

Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος σαράντα (40) 

στ. Σ.Ε.Α. Ανθυπασπιστής Ναύτης Δόκι-
μος 

τριάντα πέντε 
(35) 

ζ. Υπαξιωματικοί Μαθητές είκοσι πέντε 
(25) 
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η. Οπλίτες (Ν/δίοποι) είκοσι (20) 
 

4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, 

κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια της 

αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός 

των πολεμικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον 

δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζημίωση της προηγούμενης 

παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση 

αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης. 

5. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεμικά 

πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν με οποι-

ονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις, οι 

οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας καταβάλλεται η αποζημίωση της παραγράφου 3 στο 

διπλάσιο για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνι-

κών θαλασσών. 

6. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με από-

φαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 

Άρθρο 19 
Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού 

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακι-

νούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής: 

α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά διανυ-

κτέρευση. 

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά διανυ-

κτέρευση. 

«Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην 

Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό 

(100) ευρώ.» (21) 

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψη-

λότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα πα-

ράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου 

αυτού ποσού. 

2.  « Οι συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προσώ-

πων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο 

ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν. Ομοίως και τα 

μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυ-

νας, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομι-

κών διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συ-

νοδεύουν και τα εν λόγω έξοδα Δημοσίου. Τα μέλη των συ-

νοδευτικών αποστολών του εδαφίου β’ της παρούσας κα-

                                                                                       
(21) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 

36 παρ. 3 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017). 

θορίζονται με τις αποφάσεις μετάβασης που εκδίδει ο εκά-

στοτε αρμόδιος φορέας του Δημοσίου.» (22) 

Άρθρο 20 
Έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης στο εξωτερικό 

1. Για τους μετακινούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς 

υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτη-

σης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από 

μια πόλη Χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή 

άλλης Χώρας, καθώς και για όσους αποστέλλονται για υπη-

ρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση, αναγνωρίζονται, 

πέραν από τις δαπάνες μετακίνησης και το επίδομα υπηρε-

σίας αλλοδαπής του άρθρου 16: 

α. Τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, εφό-

σον η παραμονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό δι-

αρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. 

β. Έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα οριζόμε-

να στο άρθρο 21, εφόσον η παραμονή του μετακινούμε-

νου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύ-

τερο του έτους. 

γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μη-

νιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παραμονή 

του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Για τους υπαλ-

λήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που τοποθετούνται 

ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθεί-

ας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έξοδα αντιστοι-

χούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με 

πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, καθώς και στο 

σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού. 

2. Οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησης και τα έξοδα μετα-

φοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α’ και β’ της παρα-

γράφου 1 αναγνωρίζονται και στην περίπτωση επιστροφής 

από το εξωτερικό. 

3. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με 

ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν 

αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως 

τριμήνου, τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, 

καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν 

τους ίδιους. 

4. Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδέ-

ψουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον 

οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν την ημερο-

μηνία μετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν από τη συμπλή-
                                                                                       
(22) Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 

4410/2016, (ΦΕΚ 141/Α/3-8-2016) 
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ρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο 

υπάλληλος. 

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κίνησης ε-

πιστροφής των μελών της οικογένειας υπαλλήλου ή λει-

τουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται σε 

βάρος του οικείου φορέα. 

6. Στους μετακινουμένους με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό 

μέσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμήμα αυτής, 

καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντί-

στοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύ-

ουν. Επιπλέον καταβάλλεται το μισό της αξίας του ανωτέρω 

εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογέ-

νειάς τους, ολόκληρη δε η αξία όταν συνοδεύονται από πε-

ρισσότερα του ενός μέλη. 

7. Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι 

και τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στην ίδια 

πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον 

που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών. 

Άρθρο 21 
Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής 

1. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, της παραγράφου 1β του 

άρθρου 20, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκατάστασης 

του ίδιου άρθρου, ως εξής: 

α. για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσοστό εξή-

ντα τοις εκατό (60%), 

β. για έγγαμους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), 

γ. για έγγαμους με τέκνα που συνοικούν με αυτόν σε ποσο-

στό εκατό τοις εκατό (100%). 

2. α. Για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία σε 

κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη, 

Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής και Αραβι-

κής Χερσονήσου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος, Ισ-

ραήλ, Η.Α.Ε., Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Υεμένη) 

τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρα-

γράφου 1, 

β. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία στην 

Αμερικανική ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, χώρες κεντρικής και 

νότιας Αμερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδα μεταφοράς οι-

κοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1 προσαυξημένα 

κατά είκοσι τοις εκατό (20%), 

γ. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία προς 

Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και για μεταθέσεις 

μεταξύ ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδα μεταφοράς οι-

κοσκευής είναι αυτά της παρ. 1 προσαυξημένα κατά τριά-

ντα τοις εκατό (30%), 

δ. τα ανωτέρω κατ’ αποκοπή χρηματικά ποσά καλύπτουν τη 

δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής των υπαλλήλων στην πε-

ρίπτωση που τους παρέχεται ή ενοικιάζουν μη επιπλωμέ-

νη κατοικία. Εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται μερικώς επι-

πλωμένη κατοικία, τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά 

σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ εάν παρέχεται ή ενοικιάζε-

ται πλήρως επιπλωμένη κατοικία τα ανωτέρω ποσά μειώ-

νονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). 

3. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζονται, εάν η 

μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέσα σε έξι (6) 

μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετα-

κινουμένου και προκειμένου περί απολυομένων ή παραι-

τουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας. 

Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και στην ανάγκη επι-

στροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγω α-

πρόβλεπτων πολιτικών ή πολεμικών εξελίξεων ή θεομη-

νιών. 

4. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα έξοδα μεταφοράς οικο-

σκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό. 

5. Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή λειτουρ-

γών στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής ανα-

γνωρίζονται μόνο στον ένα σύζυγο. 

6. «Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής των στρατιωτικών στελε-

χών, που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό έως 31-8-2016, κατα-

βάλλονται στο ύφος και με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κα-

τά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου». (23) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Άρθρο 22 
Μετακίνηση Προέδρου της Δημοκρατίας, 

μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών 

1. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής που προκαλούνται λόγω των 

μετακινήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών 

της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για υπηρεσιακούς λό-

γους, αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προ-

σκομιζόμενα παραστατικά. Η ημερήσια αποζημίωση για με-

τακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται για όλους τους ανω-

τέρω στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ενώ για μετακινή-

σεις στο εξωτερικό καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) 

ευρώ. 

2. Τα θέματα μετακινήσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρων 

της Βουλής, καθώς και των βουλευτών ρυθμίζονται από τον 

Κανονισμό της Βουλής. 

                                                                                       
(23) Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-

2-2016). 
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Άρθρο 23 
Ειδικές ρυθμίσεις - Λογιστικές διατάξεις - Δικαιολογητικά 

1. Για τους ιδιώτες, που, κατ’ εφαρμογή ειδικών διατάξεων, 

καλούνται από το εξωτερικό προκειμένου να παράσχουν 

υπηρεσίες σε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανα-

γνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση εξωτερι-

κού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος και ειδικότερα της κατηγορίας Ι της 

περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εφόσον δεν 

έχει καθορισθεί άλλου είδους αποζημίωση. 

2. Οι αναγνωριζόμενες με τον παρόντα νόμο δαπάνες μετακί-

νησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα που εντέλ-

λεται τη μετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν το προϋπολογι-

σμό του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκ-

δίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα, ανεξάρτητα από 

τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι 

μετακινήσεις. Δαπάνες μετακίνησης, των οποίων δεν κατέ-

στη δυνατή η πληρωμή τους, δύναται να επιβαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, με την 

προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις 

στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το οποίο πραγματο-

ποιήθηκαν. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η πραγ-

ματοποίηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο 

δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμό-

διες υπηρεσίες. 

4. Τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για την πληρωμή 

των δαπανών μετακινούμενων στο εξωτερικό του παρό-

ντος, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε 

φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, α-

σφαλιστικών ταμείων ή τρίτων με την επιφύλαξη της περί-

πτωσης α’ του άρθρου 26 του παρόντος και του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2685/1999. 

5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουργικών 

αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό-

ντος, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από 

τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις δια-

τάξεις του. 

Άρθρο 24 
Μη μισθολογικές παροχές (24) 

Άρθρο 25 
Χορήγηση δαπανών διαμονής 

                                                                                       
(24) Το άρθρο 24 καταργήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 

110/Α/1-8-2017) 

Η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/27-12-1994 (Α’ 234) α-

πόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπως εκάστοτε τροπο-

ποιείται και ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη της Κυβέρνη-

σης και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιό-

τητα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να 

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παρούσας διάταξης. 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου Υπουργεί-

ου. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1-2-2015. 

Άρθρο 26 
Διατηρούμενες διατάξεις 

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: 

α. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α’ 23), (25) 

β. του άρθρου 155 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), (26) 

γ. του άρθρου 184 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), (27) 

δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011 (Α’ 233) (28) 

και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν ε-

ξουσιοδότησης. 

Άρθρο 27 
Κατάργηση διατάξεων 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα 

άρθρα 1 έως 24 και 32 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) με την επιφύλαξη 

της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και 

κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατά-

ξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που 

διέπονται από αυτόν, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 

εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις. 

Άρθρο 28 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από 1-1-2016, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

                                                                                       
(25) Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και το επίδομα αλλοδαπής του Ν. 

2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων α-
σφαλιστικών ταμείων. Το ύψος των κρατήσεων αυτών καθορίζεται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε ταμείο, το 
5% των παροχών επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις. 

(26) Αναφέρεται στις αποζημιώσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξω-
τερικών. 

(27) Αναφέρεται στις αποζημιώσεις των αιρετών των Περιφερειών. 

(28) Αναφέρεται στις αποζημιώσεις εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παι-
δείας που είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της 
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 
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