
 

Ερώτημα συναδέλφου: 
 

Γεια σας εργάζομαι στο 2ο Π.Σ. Λιμένα Πατρών ως  Π/Μ. Θα ήθελα αν έχετε τον χρόνο και μπορείτε να με 
ενημερώσετε τι προβλέπετε για τους υπαλλήλους που παίρνουν φύλλο πορείας από Πάτρα στον Πειραιά 
τι έξοδα δικαιούνται (διαμονής σε ξενοδοχεία, έξοδα μετακίνησης και οι καινούργιες τιμές αυτών). Εγώ είμαι 
Αξιωματικός Π/Μ και για τους Βοηθούς Π/Μ. προγραμματίζεται για αρχές Ιουνίου να μεταβούμε με το 
Πυροσβεστικό Πλοιάριο στο Πέραμα για διάστημα 20 ημερών περίπου, σε επισκευή και θέλουμε να 
γνωρίζουμε αν υποχρεούται η υπηρεσία να μας καλύψει τα έξοδα ξενοδοχείου και με ποιο νόμο;! ή αν είναι 
νόμιμο να μας φιλοξενήσει σε δικές τις εγκαταστάσεις στον Πειραιά και πάλι με ποια απόφαση.  

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρων σας! 
 

Απάντηση στο ερώτημα: 
 

Συνάδελφε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως έχει αναρτηθεί και στην αρχική σελίδα του site της 
παράταξης), που αποτελείτε από το Π.Δ. 200/1993, τον Ν. 2685/1999, την Κ.Υ.Α. 2/66739/0022/15-11-
2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄1394), την Εγκύκλιο Δ\γη Α.Π.Σ. 56 αριθμ. πρωτ. 405 Φ. 507.1/19-1-2001, τον Ν. 
3833/2010 και την υπ. αριθμ. 13710 οικ. Φ. 507.1/12-4-2010 Δ\γη Α.Π.Σ. προκύπτουν τα εξής:  
 

Για τη συγκεκριμένη εκτέλεση υπηρεσίας από τη στιγμή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόστασης 
πλέον των 60 χιλιομέτρων και της μη εξυπηρέτησης από αστική συγκοινωνία, εσύ και οι υπόλοιποι 
συνάδελφοι δικαιούστε καταρχήν την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας, όπως και της 
δαπάνης μετακίνησης (δηλαδή το αντίτιμο των καταβαλλόμενων εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων 
ανάλογα με τον βαθμό, ή τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, διοδίων, ναύλου αυτοκινήτου, όταν 
επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικού οχήματος), εφόσον τελικά δεν μετακινηθείτε με το υπηρεσιακό όχημα.  
 

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ανέρχεται χωρίς τις κρατήσεις (2% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 5% υπέρ 
Τ.Π.Υ.Π.Σ.), σε 29,35€ για κάθε ημέρα και στο 1/3 (9.78€) για την ημέρα της επιστροφής, ανεξάρτητα από 
το βαθμό. 
 

Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Η 
υπέρβαση του ανωτέρω προβλεπόμενου ορίου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ’ 
έτος. 
  

Για να δικαιωθείτε ημερήσια αποζημίωση άνω των 10 ημερών, που αποτελεί το ανώτατο μηνιαίο όριο 
ημερών εκτός έδρας κατά τη θερινή περίοδο, χρειάζεται απόφαση έγκρισης από τον Υπαρχηγό 
Υποστήριξης, μετά από αίτημα της υπηρεσίας σας στο αρμόδιο τμήμα του Α.Π.Σ. 
 

Σε ότι αφορά τα έξοδα για τη δαπάνη διανυκτέρευσης, αυτά δικαιολογούνται όταν η απόσταση από την 
έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα εφόσον κινείτε με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα όταν κινείτε με συγκοινωνιακό μέσο, ενώ για μετακινήσεις 
στη νησιώτικη Ελλάδα η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια.  
 

Για δαπάνη διανυκτέρευσης καταβάλλονται μέχρι 35€ για κατώτερους αξιωματικούς, πυρονόμους, 
αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες, μέχρι 44€ για επιπυραγούς και αντιπυράρχους και προσαυξάνονται 
στους επόμενους βαθμούς.  
 
 

Εάν στα έξοδα διανυκτέρευσης περιλαμβάνεται και ημιδιατροφή, η ημερήσια αποζημίωση μειώνεται στο 
μισό. 
 

Για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο η δαπάνη διανυκτέρευσης προσαυξάνεται κατά 20%. Σε 
περίπτωση που παρέχεται κατάλυμα (δηλαδή χώρος κατάλληλος για διαμονή), από την υπηρεσία, εάν οι 
υπάλληλοι επιθυμούν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο, επιβαρύνονται οι ίδιοι την δαπάνη.  
 

Για πιο αναλυτική ενημέρωση ανέτρεξε στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως έχουν κοινοποιηθεί 
από την Ε.Α.Κ.Π. καθώς και στην από 17 – 3 – 2010 ενημερωτική ανακοίνωσή μας, στην ενότητα «Δείτε 
όλες τις Ανακοινώσεις,» στην αρχική σελίδα του site.  
   

Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. 

 


