
Διευκρινίσεις επί των αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των καθηγητών – 

επισκεπτών από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνάς ΔΙΠΑΕ. 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό μετακινήσεων για το έτος 2018, ο οποίος εγκρίθηκε από την 

Ε.Ε.Δι./ΔΙΠΑΕ στην 10Η συνεδρίαση της στις 21/12/2017, για τις αποζημιώσεις των 

μετακινήσεων των διδασκόντων (ημεδαπών και αλλοδαπών) στα Προγράμματα Σπουδών 

του ΔΙΠΑΕ ισχύουν τα εξής:  

 

Έξοδα ταξιδιού 

Ανεξαρτήτως του μέσου μετακίνησης (αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο) καταβάλλεται 

ανώτατη αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον παρακάτω πίνακα (σε συμφωνία και κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το ERASMUS+ - 

Programme Guide). Σε κάθε περίπτωση η ανώτατη απόσταση αποζημίωσης περιλαμβάνει  

μετακινήσεις από την έδρα του διδάσκοντα από και προς το ΔΙΠΑΕ. 

 

Ποσό Κανόνας κατανομής 

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.: 

Έως 20 EUR  

Ανάλογα με την απόσταση του 

συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις 

πρέπει να υπολογίζονται με βάση 

τον μετρητή αποστάσεων που 

υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή1. Ο διδάσκων πρέπει να 

δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδίου 

απλής μετάβασης για τον 

υπολογισμό του ποσού της 

αποζημίωσης που θα χορηγηθεί για 

το ταξίδι μετ' επιστροφής2.  

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.: 

Έως 180 EUR  

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1999 χλμ.: 

Έως 275 EUR  

Για αποστάσεις μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.: 

Έως 360 EUR  

Για αποστάσεις μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.: 

Έως 530 EUR  

Για αποστάσεις μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.: 

Έως 820 EUR  

Αναλυτικότερα, στις μετακινήσεις διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 

                                                           

 
1 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  
2 Για παράδειγμα, εάν ένας διδάσκων από το Λονδίνο (Ενωμένο Βασίλειο) μεταβεί στη Θεσσαλονίκη (έδρα Δι.Πα.Ε.), ο αιτών 

αποζημίωσης θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Λονδίνο-Θεσσαλονίκη (2.133,55 χλμ.)· β) να επιλέξει το ισχύον εύρος 

απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 2000 και 2.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την αποζημίωση από το Λονδίνο στη 

Θεσσαλονίκη και την επιστροφή (360 ευρώ). 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


1. Αεροπορική μετακίνηση 

Στην περίπτωση της αεροπορικής μετακίνησης ο μετακινούμενος διδάσκων προσκομίζει:  

i. Tο πρωτότυπο παραστατικό αγοράς των εισιτηρίων συνοδευόμενο από το booking 

confirmation όπου θα αναγράφεται η αξία των αεροπορικών εισιτηρίων με ανάλυση 

του ταξιδιού.  

-Προσοχή: Σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων από ταξιδιωτικό πρακτορείο, θα πρέπει 

να αναγράφονται οι τιμές για την αγορά των εισιτηρίων με ανάλυση του ταξιδιού και 

ξεχωριστά η προμήθεια του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Σε αυτή την περίπτωση το 

παραστατικό θα πρέπει να συνοδεύεται από voucher της αεροπορικής εταιρίας από 

όπου θα προκύπτουν οι τιμές των εισιτηρίων για το ταξίδι. 

 

ii. Την εξοφλητική απόδειξη πληρωμής του παραστατικού αγοράς των εισιτηρίων. Στην 

περίπτωση που η πληρωμή γίνεται μέσω κάρτας, δύναται να αναγράφεται στο 

παραστατικό αγοράς ο αριθμός της κάρτας με την οποία εξοφλείται. 

 

iii. Boarding cards για όλη τη μετακίνηση. 

 

2. Μετακίνηση με τρένο ή υπεραστικό λεωφορείο  

Στην περίπτωση της μετακίνησης με τρένο ή υπεραστικό λεωφορείο για μέρος της 

απόστασης ή για το σύνολο της μετακίνησης, ο μετακινούμενος διδάσκων προσκομίζει: 

i. Tα πρωτότυπα εισιτήρια του τρένου ή του υπεραστικού λεωφορείου. 

ii. Την εξοφλητική απόδειξη πληρωμής του παραστατικού αγοράς των εισιτηρίων. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται μέσω κάρτας, δύναται να αναγράφεται 

στο παραστατικό αγοράς ο αριθμός της κάρτας με την οποία εξοφλείται. 

 

3. Μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς  

Στην περίπτωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς για μέρος της απόστασης 

(όπως για τη μετάβαση στο αεροδρόμιο, ο μετακινούμενος διδάσκων προσκομίζει: 

i. Tα πρωτότυπα εισιτήρια του μέσου μαζικής μεταφοράς, όπου αναγράφεται η 

αξία τους καθώς και οτιδήποτε σχετικό αποδεικνύει την κάλυψη της διαδρομής. 

 

 

4. Μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. 

Στην περίπτωση της μετακίνησης με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο για μέρος της απόστασης ή για 

το σύνολο της μετακίνησης προσκομίζονται: 

i. Οι πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων για το σύνολο της απόστασης. Οι αποδείξεις 

των διοδίων είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της μετακίνησης και την 

κάλυψη της δαπάνης με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο. 

ii. Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (δικού του ή μέλους 

της οικογένειάς του) με το οποίο μετακινήθηκε. 

iii.  Φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης του ιδίου. 

 

Η αποζημίωση για τη μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, αποζημιώνεται με το 

κόστος των διοδίων και επιπρόσθετα με 0,15€ ανά χιλιόμετρο απόστασης. Η απόσταση 



καθορίζεται σύμφωνα με το εργαλείο υπολογισμού αποστάσεων του Υπουργείο 

Υποδομών και μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmd.ggde.gr 

 

Έξοδα Διαμονής 
 

Το ανώτατο ποσό που αναγνωρίζεται προς αποζημίωση ορίζεται σε 50,00€ ανά 

διανυκτέρευση. Τα έξοδα διαμονής αποζημιώνονται για τη διανυκτέρευση πριν τη 

διδασκαλία καθώς και των υπολοίπων μέχρι τη δυνατόν συντομότερη αποχώρηση από τη 

Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. 

  Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 

1. Στην περίπτωση που το παραστατικό της διαμονής δεν υπερβαίνει τα 50,00€ ανά 

διανυκτέρευση, θα πρέπει να εκδίδεται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ( 14Ο χιλ. Θεσ/νίκης – Ν.Μουδανίων, ΤΚ 57001, 

Θέρμη, ΑΦΜ 997015012, ΔΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)  επί πιστώσει ή να εξοφληθεί τοις 

μετρητοίς μόνο στην περίπτωση που το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 150,00€. 

Θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντα ως 

διαμένοντα. 

 

i. Εάν εκδίδεται επί πιστώσει τότε ο μετακινούμενος  διδάσκων προσκομίζει το 

πρωτότυπο παραστατικό διαμονής στα στοιχεία του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και ο 

ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ αναλαμβάνει την εξόφλησή του. 

 

ii. Εάν εκδίδεται μετρητοίς (μόνο στην περίπτωση που το συνολικό ποσό δεν 

υπερβαίνει τα 150,00€) τότε ο μετακινούμενος  καθηγητής – επισκέπτης 

προσκομίζει το πρωτότυπο παραστατικό στα στοιχεία του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ 

καθώς και την εξοφλητική απόδειξη. Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα 

δύναται να αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς ο αριθμός της κάρτας με 

την οποία εξοφλείται. Ο ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ σε αυτή την περίπτωση αποζημιώνει 

τον διδάσκοντα για το ποσό που κατέβαλε. 

 

 

2. Στην περίπτωση που το παραστατικό υπερβαίνει τα 50,00 ανά διανυκτέρευση το 

παραστατικό διαμονής εκδίδεται στα στοιχεία του διδάσκοντα ο οποίος 

προσκομίζει το πρωτότυπο παραστατικό συνοδευόμενο από την εξοφλητική 

απόδειξη και αποζημιώνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. μόνο για το ποσό των 50,00 € ανά 

διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 



Η αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης γίνεται με προσκόμιση των ανωτέρω 

δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από τη μετακίνηση με συμπληρωμένα τα έντυπα της 

Εντολής Πληρωμής – Απόδοσης Μετακινήσεων (ΕΟ06) και Ημερολογίου Κίνησης (ΕΟ14) 

(επισυνάπτονται) στον ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου του έργου από 

το οποίο αιτείται η αποζημίωσή τους. 

Τα παραπάνω έντυπα βρίσκονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://rc.ihu.edu.gr/documents.php 

 


