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Ο συνοπτικός αυτός Οδηγός, αφορά τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, INTERREG, LIFE κλπ) καθώς και
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Δημόσιους Φορείς (π.χ. Δήμους, Περιφέρεια,
Υπουργεία, ΓΓΕΤ, Matching Funds κλπ).
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Ισχύουσες διατάξεις
i)

Νόμος 4336/14-08-2015, υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
Επικράτειας»

ii) Νόμος 4485/4-8-2017
iii) Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/2411-2015 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ9 – Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (ΑΔΑ
ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
iv) ΥΠΑΣΥΔ με αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/24-08-2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
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Ορισμοί-Γενικοί Κανόνες

Έδρα: Ως έδρα ορίζεται το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η
κατοικία του σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή στην
περίπτωση που ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης. Ως κατοικία ορίζεται ο τόπος όπου το
πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, όπως αυτό αποδεικνύεται από την
δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού.
Π.χ. έστω ότι η υπηρεσία του υπαλλήλου βρίσκεται στην Πάτρα, αλλά η κατοικία του
βρίσκεται στο Αίγιο. Σε περίπτωση μετακίνησής του για εκτέλεση υπηρεσίας στην Αθήνα, ως
έδρα δεν θα θεωρηθεί η Πάτρα αλλά το Αίγιο, δεδομένου ότι είναι πιο κοντά στον τόπο
προορισμού και συνεπώς τα έξοδα μετακίνησης που θα εγκριθούν θα είναι αυτά που
αντιστοιχούν στην απόσταση Αίγιο - Αθήνα και όχι Πάτρα - Αθήνα. Αντιθέτως, εάν ο ίδιος
υπάλληλος θα έπρεπε να μετακινηθεί στον Πύργο, τότε τα έξοδα μετακίνησης που θα
αναγνωρισθούν θα είναι για την απόσταση Πάτρα - Πύργος και όχι Αίγιο - Πύργος, δεδομένου
ότι σε αυτήν την περίπτωση η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι σε πλησιέστερη απόσταση από
τον τόπο προορισμού.
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 μετακινουμένου μέχρι τον
τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
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 ανεξάρτητα από απόσταση για
μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και
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στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο
προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινουμένου, ανεξάρτητα
εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η
ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για
εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές.
Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου, κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας
μετακίνησή του.
Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό)
Κατοικία: ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του.
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Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας

ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων
προσώπων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60).
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Αποφάσεις Μετακίνησης

Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται από την Επιτροπή Ερευνών πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης του μετακινουμένου, περιλαμβάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την
ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης
των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη
και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης
δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη
μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις
του παρόντος.
Για το λόγο αυτό, οι μετακινούμενοι οφείλουν, να προσκομίσουν στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Εγκεκριμένη Άδεια απουσίας από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού
2. Αίτημα του Ε.Υ. για την έκδοση Απόφασης μετακίνησης και Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης
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Θέσεις Μετακινούμενων

Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται 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 κλινάμαξας Α΄ θέσης και
με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό:
1. Πρύτανης
2. Αντιπρυτάνεις
3. Καθηγητές ΑΕΙ
4. Γενικοί Διευθυντές
5. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας
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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:
 μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ Α.Ε.Ι.
 Υπάλληλοι του φορέα με οποιαδήποτε ιδιότητα
 Λοιποί μετακινούμενοι
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Μετακινήσεις Εσωτερικού

6.1 ‘Εξοδα κίνησης εκτός έδρας
Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων
όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι,
εκτός της έδρας τους όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή. Για την καταβολή των εξόδων
κίνησης ο μετακινούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ τα σχετικά
αποδεικτικά των εισιτηρίων, λαμβάνοντας όμως μόνο το ποσό που δικαιολογείται κάθε φορά
για την κατηγορία του.
Όλα τα τιμολόγια αγοράς εισιτηρίων και διανυκτέρευσης εκδίδονται στο όνομα του
μετακινούμενου.
Η χρησιμοποίηση ΙΧ αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις :
a) Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι
περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
b) Εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση.
c) Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται
διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.
Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου καταβάλλεται το
αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.
Το ίδιο προβλέπεται και στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης
μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
Η μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν:
a) είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με
συγκοινωνιακά μέσα.
b) δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η
χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση
επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση που το κόστος της
μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, τούτου
αιτιολογημένου στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται
το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.
6.2 Χιλιομετρική αποζημίωση
Για τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η χρήση Ι.Χ. οχήματος, το ύψος της χιλιομετρικής
αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο, ι ανέρχεται στα 0,15€ το χιλιόμετρο.
Για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης χρησιμοποιείται τo διαδραστικό εργαλείο
της Γεν. Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
https://kmd.ggde.gr. (Εγκύκλιο 10 (Α.Π.: ΔΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ.).
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6.3 Έξοδα διανυκτέρευσης Εσωτερικού
Έξοδα διανυκτέρευσης καλύπτονται όταν:
a) η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από 160km,
εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120km,
όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη
νησιωτική Χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά
μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και
στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι
τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
b) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του,
ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία
βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή. Σε
περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, η σχετική δαπάνη δεν
νομιμοποιείται και απορρίπτεται.
Το ύψος του κόστους διανυκτέρευσης ορίζεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. 80€ ανά διανυκτέρευση (96€ για διανυκτέρευση στο δήμο Αθήνας και στο δήμο
Θεσσαλονίκης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ. 60€ ανά διανυκτέρευση (72€ για διανυκτέρευση στο δήμο Αθήνας και στο
δήμο Θεσσαλονίκης)
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, η δαπάνη
αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.
Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την
εντολή μετακίνησης, καλύπτει αυτά.
6.4

Ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού
Ποσό
Περίπτωση
40€
Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης
Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σε φιλικό σπίτι και εφόσον η
απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από
160km, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και
μεγαλύτερη από 120km, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.
Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι
υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να
διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι
υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να
διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης
εργασιών
20€
σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα)
όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του
προορισμού από την έδρα του είναι
i)
μεγαλύτερη από 160km, για μετακίνηση με ΙΧ, ή
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ii)

10€
0€
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μεγαλύτερη από 120km, για μετακίνηση με συγκοινωνιακό
μέσο, ή
iii)
μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις
από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα
για μετακινήσεις άνω των 50km με αυθημερόν επιστροφή στην έδρα
του μετακινούμενου
όταν παρέχεται πλήρης διατροφή ή για μετακινήσεις κάτω των 50km
από την έδρα του μετακινούμενου

Μετακινήσεις Εξωτερικού

Για τους μετακινούμενους που μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή
για εκπαίδευση στο εξωτερικό μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του
εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης.
7.1 Δαπάνες κίνησης εξωτερικού
Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι
μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμοποιούν
ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με έγκριση του αρμοδίου οργάνου και με προσωπική
τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική
αποζημίωση όπως αναφέρεται παραπάνω.
Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού
εισιτηρίου και, σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική
σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου.
Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός αεροπορικού ή ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου
έγινε
χρήση.
7.2 Έξοδα διανυκτέρευσης Εξωτερικού
Το ύψος του κόστους διανυκτέρευσης στο εξωτερικό ορίζεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. 220€ ανά διανυκτέρευση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ. 160€ ανά διανυκτέρευση
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη, τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 100€
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, η δαπάνη
αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.
Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την
εντολή μετακίνησης, καλύπτει αυτά.
7.3 Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού
Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία εντάσσονται οι μετακινούμενοι και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το
Παράρτημα 1, του Ν. 4336/2015.
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Περίπτωση

a) Για την ημέρα μετάβασης
και την ημέρα επιστροφής
μόνο όταν συμπίπτει με την
ημέρα λήξης των εργασιών.
b) Για κάθε ημέρα παραμονής
και διανυκτέρευσης στη
χώρα μετάβασης
a) Για τις αυθημερόν εκτός
έδρας μετακινήσεις από την
Ελλάδα στο εξωτερικό ή από
χώρα του εξωτερικού σε
άλλη χώρα του εξωτερικού.
b) Αν παρέχεται ημιδιατροφή
(πρωινό και ένα γεύμα)
Σε περίπτωση μετακίνησης με
πληρωμένα ή καλυμμένα όλα
τα έξοδα διατροφής και
διανυκτέρευσης

Κατηγορίες
κατάταξης
χωρών
Α

ΠΟΣΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
(μετακινούμενων)
100€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
(μετακινούμενων)
80€

Β

80€

60€

Γ

60€

50€

Α

50€

40€

Β

40€

30€

Γ

30€

25€

Α

25€

20€

Β

20€

15€

Γ

15€

12,5€

Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής αν δε συμπίπτει με την
ημέρα λήξης των εργασιών.
Εάν άλλος φορέας καλύψει μέρος της ημερήσιας αποζημίωσης, καταβάλλεται το υπόλοιπο
του αντίστοιχου ποσού ανά Κατηγορία μετακινούμενου και την κατάταξη των χωρών.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

(παράρτημα 1, ν. 4336/2015)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ́

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ́

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ́

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΑΓΙΟΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΪΤΗ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ
ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ
ΑΝΔΟΡΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΡΜΕΝΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ
ΝΕΒΙΣ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ
ΑΝΓΚΟΛΑ
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
ΑΡΟΥΜΠΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΒΙΕΤΝΑΜ
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΡ
ΚΟΥΒΕΙΤ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΑΛΤΑ
ΜΟΝΑΚΟ
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ
ΝΗΣΟΙ
ΓΑΛΛ
ΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΓΚΑΜΠΟΝ
ΓΚΑΝΑ
ΓΚΟΥΑΜ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ
ΓΡΕΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΔΟΜΙΝΙΚΑ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΙΡΑΚ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΓΚΑΜΠΟΝ
ΓΚΑΝΑ
ΓΚΟΥΑΜ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ
ΓΡΕΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΔΟΜΙΝΙΚΑ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΙΡΑΚ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΥΑ

ΒΟΛΙΒΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΑΜΠΙΑ
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ
ΓΟΥΙΝΕΑΜΠΙΣΣΑΟΥ
ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΖΑΜΠΙΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΙΝΔΙΑ
ΙΡΑΝ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΜΟΡΕΣ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΛΑΪΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΛΑΟΣ
ΛΕΣΟΤΟ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΥΗ
ΜΑΓΙΟΤ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΜΑΚΑΟΥ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΜΑΛΔΙΒΕΣ
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΜΙΑΝΜΑΡ
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΜΠΕΛΙΖ
ΜΠΕΝΙΝ
ΜΠΟΝΑΙΡ
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ΚΙΝΑ
ΚΙΡΓΙΖΙΑ
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
ΚΟΥΒΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΜΑΛΙ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΜΕΞΙΚΟ
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΜΠΡΟΥΝΕΪ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΟΜΑΝ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΠΕΡΟΥ
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΡΕΫΝΙΟΝ
ΡΟΥΑΝΤΑ
ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ
ΣΕΝ
ΕΓΑΛΗ
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
ΤΟΓΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ
ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΤΣΑΝΤ
ΤΣΕΧΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΕΜΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΧΙΛΗ

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
ΜΠΟΥΤΑΝ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΝΑΟΥΡΟΥ
ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
ΝΕΠΑΛ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ
ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
ΝΙΓΗΡΑΣ
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
ΝΙΟΥΕ
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΟΝΔΟΥΡΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Π.Γ.Δ.Μ.
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΑΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣ
ΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
ΣΟΜΑΛΙΑ
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
ΣΟΥΔΑΝ
ΣΟΥΡΙΝΑΜ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΥΡΙΑ
ΤΑΪΒΑΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣ
ΤΟΚΕΛΑΟΥ
ΤΟΝΓΚΑ
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ΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΦΙΤΖΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
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