Κόστος εισιτηρίων
Χιλιομετρική Αποζημίωση
Έξοδα διαμονής

Ημερήσια Αποζημίωση
Εσωτερικού (για
αποστάσεις μεγαλύτερες
των 50 χλμ από την έδρα
του μετακινούμενου)
Ημερήσια αποζημίωση
Εξωτερικού

Ειδικοί Όροι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από
Συγχρηματοδοτούμενα έργα
την Ευρωπαϊκή Ένωση/διεθνείς
(απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενεργής σύμβασης στο έργο)
οργανισμούς/ιδιωτικούς πόρους
Κατηγορία Ι (Πρύτανης,
Κατηγορία ΙΙ (Δημόσιοι Λειτουργοί,
Αντιπρυτάνεις, Μέλη ΔΕΠ,
Δημόσιοι Υπάλληλοι, Μέλη
Διευθυντές, Προϊστάμενοι
ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ, Λοιποί
υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή
μετακινούμενοι)
αντίστοιχης μονάδας)
Μέσα μαζικής μεταφοράς σε οικονομική θέση
Αεροπλάνο σε οικονομική θέση,
Αεροπλάνο σε οικονομική θέση, πλοίο
τρένο και πλοίο Α’ θέση (για
και τρένο στη Β’ θέση (για εσωτερικό
εσωτερικό και εξωτερικό)
και εξωτερικό)
0,40 €/χλμ με ΙΧ,
0,15 €/χμλ με ΙΧ εφόσον περιλαμβάνεται στην σχετική απόφαση και έξοδα
0,20 €/χλμ με υπηρεσιακό ΙΧ (απαιτείται
διοδίων
ημερολόγιο κίνησης)
Στο εσωτερικό 130€/ημέρα
Στο εσωτερικό 80€/ημέρα (έως 96€
Στο εσωτερικό 60€/ημέρα (έως 72€
Στο εξωτερικό 230€/ημέρα
για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
Στο εξωτερικό έως 220€/ημέρα
Στο εξωτερικό 160€/ημέρα (100€
(100€ προσαύξηση για καταλύματα
προσαύξηση για καταλύματα της Ν.
της Ν. Υόρκης των ΗΠΑ)
Υόρκης των ΗΠΑ)
70€ /ημέρα
Για τους εξωτερικούς συνεργάτες και
προσκεκλημένους απαιτούνται αποδείξεις
διαβίωσης ως το ποσό της ημερήσιας
αποζημίωσης
100€/ημέρα για τα μέλη του ΠΔΜ
Για τους εξωτερικούς συνεργάτες και
προσκεκλημένους απαιτούνται αποδείξεις
διαβίωσης ως το ποσό της ημερήσιας
αποζημίωσης (100€ για μεταδιδάκτορες, 80€ για
υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές)
Ενοικίαση ΙΧ, εφόσον επιτρέπεται από το
χρηματοδότη και μετά από απόφαση της ΕΕΔ
Απαιτείται άδεια μετακίνησης εγκεκριμένη από
τον ΕΥ ή από τον Πρόεδρο Τμήματος για μέλη
ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ

40€ /ημέρα
Λοιποί περιορισμοί αναφέρονται στο άρθρο 11 του Ν. 4336/2015

100 / 80 / 60 € ανάλογα με την
κατηγορία Χώρας όπως αναφέρεται
στο άρθρο 17 του Ν.4336/2015

80/60/50 € ανάλογα με την κατηγορία
Χώρας όπως αναφέρεται στο άρθρο
17 του Ν.4336/2015

Η μισθωση ΙΧ επιτρέπεται σε περίπτωση που το κόστος είναι μικρότερο
εφόσον αιτιολογείται στην απόφαση μετακίνησης και εγκρίνεται από την
ΕΕΔ. Τότε αναγνωρίζεται το ποσό της μίσθωσης και χιλιομετρική αποζημίωση
Απαιτείται Άδεια μετακίνησης εγκεκριμένη από τον ΕΥ ή από τον Πρόεδρο
Τμήματος για μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ καθώς και αίτηση έκδοσης
απόφασης μετακίνησης από ΕΕΔ.

