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Πολιτική Μετακινήσεων και Α̟οζηµιώσεων τους 
 
 
Α. Χιλιοµετρική α̟οζηµίωση, ∆α̟άνη ∆ιαµονής και Ηµερήσια Α̟οζηµίωση. 

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά α̟ό τους όρους και τις οδηγίες των χρηµατοδοτών, 

ισχύουν τα ̟αρακάτω ανώτατα όρια στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης των έργων. Τα όρια αυτά είναι 

ανώτατα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Ε̟ιστηµονικά Υ̟εύθυνο να ε̟ιλέγει και µικρότερο 

ύψος δα̟ανών, ανάλογα και µε τις δυνατότητες του έργου.   

 

i. Χιλιοµετρική α̟οζηµίωση: 30 λε̟τά ανά χιλιόµετρο µε ιδιόκτητο αυτοκίνητο 

ii. Ηµερήσια α̟οζηµίωση εσωτερικού: έως 80€ ανά ηµέρα µετακίνησης 

iii. Ηµερήσια α̟οζηµίωση εξωτερικού: έως 105€ ανά ηµέρα µετακίνησης 

iv. ∆α̟άνη διαµονής εσωτερικού: έως 100€ ανά διανυκτέρευση 

v. ∆α̟άνη διαµονής εξωτερικού: έως 200€ ανά διανυκτέρευση 

 

Β. ∆ιάρκεια Μετακίνησης και Ηµερήσια Α̟οζηµίωση 

Οι µετακινήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό των ηµερών ̟ου 

διαρκούν. Σε µετακινήσεις 

 

• Μικρής ∆ιάρκειας: έως ̟έντε ηµέρες 

• Μεγάλης ∆ιάρκειας: ̟ερισσότερες α̟ό ̟έντε ηµέρες 

 
1. Μικρής ∆ιάρκειας Μετακινήσεις.  

Ο µέγιστος αριθµός ηµερών για τον υ̟ολογισµό της συνολικής ηµερήσιας α̟οζηµίωσης στην 

κατηγορία αυτή ̟ροκύ̟τει ̟ροσθέτοντας τις ηµέρες ̟ου α̟αιτούνται για την ολοκλήρωση 

της εργασίας και τις ηµέρες µετακίνησης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι ηµέρες α̟οζηµίωσης στην 

κατηγορία αυτή δεν θα ̟ρέ̟ει ξε̟ερνούν τις ̟έντε. 

 
2. Μεγάλης ∆ιάρκειας Μετακινήσεις.  

Για τις µετακινήσεις της κατηγορίας αυτής α̟αιτείται έγκριση τους α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

Ερευνών, µετά α̟ό σχετικό αίτηµα το ο̟οίο υ̟οβάλλεται σε εύλογο χρόνο ̟ριν την 

υλο̟οίηση της µετακίνησης. 

 
Γ.  Χορήγησης Ηµερήσιας Α̟οζηµίωσης : Ε̟ιλεξιµότητα 

Για να χορηγηθεί η ηµερήσια α̟οζηµίωση και η χιλιοµετρική α̟οζηµίωση θα ̟ρέ̟ει η 

αντίστοιχη δα̟άνη να είναι α) ε̟ιλέξιµη στο έργο και β) να έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί η  

µετακίνηση. 
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Η ̟ραγµατο̟οίηση της δα̟άνης, δηλαδή της µετακίνησης, και η διάρκεια της α̟οδεικνύεται 

µε την ̟ροσκόµιση α) διοδίων και β) δα̟ανών διαµονής. Έτσι έχουµε τους συνδυασµούς του 

̟αρακάτω ̟ίνακα: 

 

 
Η χορήγηση της χιλιοµετρικής α̟οζηµίωσης και της ηµερήσιας α̟οζηµίωσης είναι 

ε̟ιλέξιµη και καταβάλλεται µόνο µε τη χρήση ιδιόκτητου Ι.Χ αυτοκινήτου.  

 
Σχετικά µε τη σκο̟ιµότητα και τη νοµιµότητα των δα̟ανών ισχύει ότι έχει ̟ροσδιοριστεί 

και α̟οφασιστεί στη συνεδρίαση 131/28.11.2011 της Ε̟ιτρο̟ής Ερευνών. Αναλυτικότερα, 

οι εντολές ̟ληρωµής των µετακινήσεων να συνοδεύονται εκτός α̟ό τα ̟αραστατικά ̟ου 

ορίζει ο ΚΒΣ, και µε τα ̟αρακάτω ανά ̟ερί̟τωση. 

 
I. Μετακίνηση για συµµετοχή σε συνέδρια, ηµερίδες, workshop κλ̟ 
 

� Πρόγραµµα εργασιών  (στον ο̟οίο φαίνονται ο τίτλος, ο τό̟ος, οι ηµεροµηνίες 

διεξαγωγής κλ̟) 

� Πρόσκληση συµµετοχής (έντυ̟η ή ηλεκτρονική) 

� Συνο̟τικά ̟ε̟ραγµένα των εργασιών ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν και των 

α̟οτελεσµάτων 

� Τυχόν ̟αρουσιάσεις στις ο̟οίες να φαίνεται και στοιχεία του γεγονότος (τό̟ος, 

ηµεροµηνίες, τίτλος) ̟ου λαµβάνει χώρα  

� Οτιδή̟οτε άλλο σχετικό υλικό (̟χ φωτογραφίες, αλληλογραφία, εγγραφή στο 

συνέδριο, ̟αρουσιολόγιο) 

 
II. Λοι̟ές µετακινήσεις για διάφορες συναντήσεις και εργασίες 

 

� Αλληλογραφία για το καθορισµό των συναντήσεων (έντυ̟η ή ηλεκτρονική) στην ̟οία 

φαίνεται ο τό̟ος, ο χρόνος, η διάρκεια και οι συµµετέχοντες 

� Τυχόν ̟αρουσιάσεις 

� Συνο̟τικά ̟ε̟ραγµένα/̟ρακτικά µε τα α̟οτελέσµατα των συναντήσεων και 

εργασιών 

� Λοι̟ό σχετικό υλικό (̟χ εντολή µετακίνησης, φωτογραφίες, ̟αρουσιολόγιο κλ̟) 

 

Περι̟τώσεις ∆ιόδια 
∆α̟άνη 

∆ιαµονής 
Παρατηρήσεις 

1η ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προσκόµιση Υ/∆ στην ο̟οία δηλώνεται ότι 
«Φιλοξενήθηκα α̟ό συγγενικό/φιλικό µου ̟ρόσω̟ο. 
Η ∆ιεύθυνση της οικίας ̟ου φιλοξενήθηκα 
είναι…….» 

2η ΟΧΙ ΝΑΙ 
Προσκόµιση Υ/∆ στην ο̟οία δηλώνεται ότι 
«Μετακινήθηκα µε Ι.Χ. ιδιοκτησίας µου µε αριθµό 
κυκλοφορίας ….» 

3η ΝΑΙ ΝΑΙ  

4η ΟΧΙ ΟΧΙ ∆εν είναι ε̟ιλέξιµη δα̟άνη 
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Τέλος, εκτός των ̟αρα̟άνω, µ̟ορεί να ζητηθούν και ̟ρόσθετα δικαιολογητικά ̟ου µ̟ορεί 

να α̟αιτούνται α̟ό το χρηµατοδότη του έργου  και τους διάφορους ελεγκτικούς φορείς. Τα 

̟αρα̟άνω α̟οτελούν στοιχεία ̟ου δικαιολογούν τη µετακίνηση, α̟οδεικνύουν  την 

̟ραγµατο̟οίηση, το σκο̟ό και τη νοµιµότητα της µετακίνησης, ο̟ότε θα ̟ρέ̟ει να 

συνοδεύουν κάθε εντολή ̟ληρωµής, στην αντίθετη ̟ερί̟τωση η διαδικασία ̟ληρωµής θα 

διακό̟τεται µέχρι να ε̟ιλυθεί η εκκρεµότητα. 

 

Στη συνέχεια δίνονται κά̟οια ενδεικτικά ̟αραδείγµατα για την αιτιολόγηση µιας 

µετακίνησης.  

  

� Συµµετοχή σε ένα ε̟ιστηµονικό συνέδριο στην Αθήνα. Τα δικαιολογητικά ̟ου θα 

µ̟ορούσαν να συνοδεύουν την εντολή ̟ληρωµής είναι το ̟ρόγραµµα του συνεδρίου 

στο ο̟οίο φαίνεται το όνοµα του συµµετέχοντα, ̟αρουσίαση και η εγγραφή στο 

συνέδριο. Εναλλακτικά, θα µ̟ορούσε να είναι η ̟ρόσκληση και η ̟αρουσίαση στο 

συνέδριο. 

� Μετακίνηση ενός συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη στο ̟λαίσιο µιας εργασίας. Η εντολή 

̟ληρωµής της µετακίνησης θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό την εντολή (ε̟ιστολή, email) 

µε την ο̟οία ο Ε.Υ ορίζει την µετακίνηση και τον µετακινούµενο και στην ο̟οία να 

φαίνεται ̟ου θα ̟άει, ̟ότε, µε ̟οιους θα συναντηθεί και τι θα κάνει.  

� Μετακίνηση ενός συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη για να συναντηθεί µε κά̟οιο στέλεχος 

του ∆ήµου. Η εντολή ̟ληρωµής της µετακίνησης θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό την 

αλληλογραφία µε την ο̟οία καθορίστηκε η συνάντηση καθώς και τα συνο̟τικά 

̟ε̟ραγµένα της συνάντησης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µεταξύ του συνεργάτη και του 

εκ̟ροσώ̟ου της δηµοτικής αρχής. 

 

∆.  Έδρα µελών ∆ΕΠ 

Ως έδρα των µελών ∆ΕΠ του Πανε̟ιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το νόµο, 

είναι η έδρα του Πανε̟ιστηµίου (Κοζάνη, Φλώρινα). Έτσι κάθε µετακίνηση θα ̟ρέ̟ει να 

ξεκινάει και να κλείνει στην έδρα του Πανε̟ιστηµίου. 


