ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑ που χρηματοδοτούνται
αποκλειστικά από Ευρ.ενωση/ διεθνείς
Οργανισμούς /Ιδιωτικά κονδύλια

Κόστος εισιτηρίων

Χιλιομετρική Αποζημίωση

ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

Κατηγορία
Κατηγορία
Μετακινούμενου Ι
Μετακινούμενου ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΕΡΓΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Αεροπλάνο οικονοµική θέση,
Αεροπλάνο οικονοµική θέση,
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε
πλοίο και τρένο στη Β΄ θέση
πλοίο
&
τρένο
Α΄
θέση
Οικονομική Θέση (αερ) / μέχρι κρεβάτι
(για εσωτερικό και εξωτερικό)
(για εσωτερικό και εξωτερικό)
δίκλινης εσωτερικής καμπίνας (πλοιο)
•
•
•

0,45 €/χλμ με ΙΧ
0,25 €/χλμ με μηχανή
0,20 €/χλμ με υπηρεσιακό ΙΧ
(και ημερολ.κίνησης)

Έξοδα διαμονής
•

Στο εσωτερικό, 150€/μέρα

•

Στο εξωτερικό, 250€/μέρα

•
•

0,15 € /χλμ (χρήση ΙΧ μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στη
σχετική απόφαση)
έξοδα διοδίων

• Στο εσωτερικό, 80€/μέρα (έως • Στο εσωτερικό, 60€/μέρα (έως
96 € για Αθήνα και
72 € για Αθήνα και
Θεσσαλονίκη)
Θεσσαλονίκη)
• Στο εξωτερικό έως 220€ /μέρα • Στο εξωτερικό 160 €/μέρα.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης
σε ξενοδοχεία ή καταλύματα
σε ξενοδοχεία ή καταλύματα
της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., το
της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., το
ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται
ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται
κατά 100,00€.
κατά 100,00€.

Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού

100€/μέρα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΠΚ
Αποδείξεις εξόδων διαβίωσης έως
το ποσό της ημερήσιας
αποζημίωσης για εξωτερικούς
συνεργάτες & προσκεκλημένους
(100 € για μεταδιδάκτορες , 80€
για φοιτητές)

100€ ή 80€ ή 60€ ανάλογα
µε την κατηγ. Χώρας (Α,Β,Γ)
(Λοιποί περιορισμοί
αναφέρονται στο άρθρο 17 του
Ν. 4336)

80€ ή 60€ ή 50 € ανάλογα µε
την κατηγ. Χώρας (Α,Β,Γ)
(Λοιποί περιορισμοί
αναφέρονται στο άρθρο 17 του
Ν. 4336)

Για το Προσωπικό ΠΚ (μέχρι 10
ημέρες/μήνα στο σύνολο των έργων)

Ημερήσια
αποζημίωση
εσωτερικού

για αποστάσεις
μεγαλύτερες από
50χλμ από
Ηράκλειο /
Ρεθυμνο
για αποστάσεις
μεγαλύτερες από
20 Ν.Μίλια

70€/μέρα
35€/μέρα μεταξύ πόλεων
Παν/μίου Κρήτης

40,00€ / μέρα (ανεξαρτήτως κατηγορίας μετακινούμενου)
(Λοιποί περιορισμοί αναφέρονται στο άρθρο 11 του Ν. 4336)

Αποδείξεις εξόδων διαβίωσης έως
το ποσό της ημερήσιας
αποζημίωσης για εξωτερικούς
συνεργάτες & προσκεκλημένους

Για το Προσωπικό ΠΚ (μέχρι 10
ημέρες/μήνα στο σύνολο των έργων)

ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ

Χρέωση Ταξι από / προς
αεροδρόμιο/λιμάνι/
σταθμό
Ενοικίαση ΙΧ

Εφόσον επιτρέπεται από το
χρηματοδότη

Επιτρέπεται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση κι απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση

Εφόσον επιτρέπεται από το
χρηματοδότη και μετά από
Αιτιολογημένο αίτημα στην Ε.Ε

Επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε ειδικές Συνθήκες (όταν είναι αναγκαία η
μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με
συγκοινωνιακά μέσα)
Η μίσθωση επιβ.αυτοκινήτου ΙΧ επιτρέπεται σε περίπτωση που το
κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της
χρήσης ταξί και εφόσον αιτιολογείται στην απόφαση μετακίνησης.

Τότε αναγνωρίζεται το ποσό της μίσθωσης και χιλιομετρική
αποζημίωση
Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής,
όταν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημέρας λήξης των εργασιών.
Μειώνεται κατά 50% για αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή, ή όταν
παρέχεται ημιδιατροφή. Χορηγείται το ¼ (δηλ 10€) για
μετακ.εσωτερικού που πραγματοποιούνται αυθημερόν για
μετακινήσεις ανω των 50 χλμ.

Ημερήσια Αποζημίωση

Αίτηση/ Εγκριση Αδειας
Μετακίνησης

Απαιτείται

Απαιτείται

άδεια μετακίνησης για όλες τις μετακινήσεις

1. Αδεια μετακίνησης για όλες τις μετακινήσεις εγκεκριμένη από τον

εγκεκριμένη από τον ΕΥ ή από τον Πρόεδρο

ΕΥ ή από τον Πρόεδρο Τμήματος αν ο δικαιούχος είναι μέλος ΔΕΠ,

Τμήματος αν ο δικαιούχος είναι μέλος ΔΕΠ,

ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ.

ΕΤΕΠ,ΕΔΙΠ.

2. Αίτηση έκδοσης απόφασης μετακίνησης
3. Υπ. Δήλωση μη υπέρβασης των 60 ημερών για τους Δημοσίους
Υπαλλήλους άλλων φορέων.

•
•
•

Στην κατηγορία Ι Πρύτανης, Αναπληρωτής Πρύτανη, Μέλη ΔΕΠ, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή
αντίστοιχης μονάδας
Στην Κατηγορία ΙΙ Δημόσιοι Λειτουργοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Μέλη ΕΕΔΙΠ, Λοιποί μετακινούμενοι
Εδρα του μετακινούμενου: Ορίζεται είτε το κατάστημα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, είτε η κατοικία του σε περίπτωση που
αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης.

