
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13/02/2013 ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 13.02.2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΑΣΥΔ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5058/13-02-2013 (ΦΕΚ Β 292/13-02-2013) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2/33481/0022/31-05-2011 (ΦΕΚ 1069/Β/31/5/2011)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι) 

 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ) 

 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ  
ΕΕΔΙΠ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ) 

 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΠΔΔ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV) 

 
ΕΤΕΠ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΛΟΙΠΟΙ 

 
 
 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
Με αεροπλάνο, 
πλοίο και τραίνο 

στην Α’ θέση, 
δικαίωμα χρήσης 

κλινάμαξας Α΄ 
θέσης 

 
Με αεροπλάνο 

στην 
οικονομική θέση, 
πλοίο και τραίνο 

στην Α’ θέση, 
δικαίωμα χρήσης 

κλινάμαξας Α΄ 
θέσης 

 
Με αεροπλάνο 

στην 
οικονομική θέση, 
πλοίο και τραίνο 

στη Β’ θέση 

 
Με αεροπλάνο 

στην 
οικονομική θέση, 
πλοίο και τραίνο 

στη Β’ θέση 

 
Με όχημα Ιδιωτικής χρήσεως (Ι.Χ.) για την οποία χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση 

0,15 ευρώ / χλμ. καθώς και η δαπάνη διοδίων μέσω του εθνικού οδικού δικτύου  

 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 
(Επιτρέπεται όταν η 

απόσταση από την έδρα του 
υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη 

των 120  χλμ. όταν κινείται 
με Ι.Χ. και μεγαλύτερη από 

80 χλμ. όταν κινείται με 
συγκοινωνιακό μέσο) 

 

 
Αποζημίωση έως 64,00 ευρώ στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρόγευμα 

 
Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης η παραπάνω δαπάνη 

ανέρχεται σε 88,00 ευρώ 
Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου - 

Σεπτεμβρίου 
 

(Μια μέρα πριν την ημερομηνία έναρξης της συνάντησης και με ημερομηνία 
επιστροφής την επομένη της τελευταίας ημέρας της συνάντησης όπως αυτή ορίζεται 

από το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης) 

 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 
Η ημερήσια αποζημίωση δικαιολογείται για την ημέρα αναχώρησης (μέχρι μια μέρα 

πριν την ημερομηνία έναρξης της συνάντησης) και μέχρι την τελευταία ημέρα της 
συνάντησης όπως αυτή ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης και 

ισούται με πενήντα έξι (56,00 ) ευρώ 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Τα παραστατικά από το πρακτορείο και το ξενοδοχείο (στα οποία θα γίνεται αναφορά στο 
όνομα του ταξιδεύοντος) θα πρέπει να εκδίδονται στα στοιχεία του ΕΛΚΕ /ΕΜΠ: 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ 
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα 

ΑΦΜ: 099793475 
ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών 

 
Για ο,τιδήποτε δεν περιγράφεται παραπάνω θα ισχύει ό,τι αναφέρεται στον Οδηγό 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΚΛΕ ΕΜΠ. 

 
 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι) 

 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ) 

 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ  
ΕΕΔΙΠ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ) 

 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΠΔΔ 

 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV) 

 
ΕΤΕΠ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΛΟΙΠΟΙ 

 
 
 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
Με αεροπλάνο, 
πλοίο και τραίνο 

στην Α’ θέση, 
δικαίωμα χρήσης 

κλινάμαξας Α΄ 
θέσης 

 
Με αεροπλάνο 

στην 
οικονομική θέση, 
πλοίο και τραίνο 

στην Α’ θέση, 
δικαίωμα χρήσης 

κλινάμαξας Α΄ 
θέσης 

 
Με αεροπλάνο 

στην 
οικονομική θέση, 
πλοίο και τραίνο 

στη Β’ θέση 

 
Με αεροπλάνο 

στην 
οικονομική θέση, 
πλοίο και τραίνο 

στη Β’ θέση 

 
Με όχημα Ιδιωτικής χρήσεως (Ι.Χ.) για την οποία χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση 
0,15 ευρώ / χλμ. καθώς και η δαπάνη διοδίων μέσω του εθνικού οδικού δικτύου της 

εκάστοτε χώρας 

 
 
 
 
 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 
Σε ξενοδοχεία κατηγορίας μέχρι 4 * 

αστέρων με πιστοποίηση των αστέρων 
(μια μέρα πριν την ημερομηνία έναρξης 

της συνάντησης και με ημερομηνία 
επιστροφής την επομένη της τελευταίας 

ημέρας της συνάντησης όπως αυτή 
ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα της 

εκδήλωσης) 

 
Σε ξενοδοχεία κατηγορίας μέχρι 3 * 

αστέρων με πιστοποίηση των αστέρων 
(μια μέρα πριν την ημερομηνία έναρξης 

της συνάντησης και με ημερομηνία 
επιστροφής την επομένη της τελευταίας 

ημέρας της συνάντησης όπως αυτή 
ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα της 

εκδήλωσης) 

Ειδικά, προκειμένου περί μετακινήσεων σε χώρες, στις οποίες επικρατούν ειδικές 
συνθήκες διαβίωσης, επιτρέπεται η διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία κατηγορίας 

ανώτερης από εκείνη που δικαιούται ο μετακινούμενος, κατά τις προαναφερόμενες 
διακρίσεις 

 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 
Η ημερήσια αποζημίωση δικαιολογείται για την ημέρα αναχώρησης (μέχρι μια μέρα 

πριν την ημερομηνία έναρξης της συνάντησης) και μέχρι την τελευταία ημέρα της 
συνάντησης όπως αυτή ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης και 

ισούται με ογδόντα (80,00) ευρώ 


