
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ 

 

α.  εισαγωγικα  

 
Με τα άρθρα του Ν 4336/2015 ρυθμίζονται θέματα της εκτός έδρας μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων. 

Εξ αιτίας της ύπαρξης μεταβατικών εδρών στα νησιά της Πρωτοδικειακής μας  Περιφέρειας σημειώνουμε μερικές πληροφορίες για τις αλλαγές 

που επήλθαν, προς ενημέρωση των μετακινουμένων, επιλεκτικά δανεισμένες από τις διατάξεις του νόμου, οι οποίες αν χρειαστεί θα 

συμπληρωθούν « εν καιρω » μετά την εφαρμογή του ( μετά την 1/1/2016 ).  

Φυσικά είναι καλοδεχούμενες οι συμπληρώσεις για τις όποιες παραλήψεις.  
 

β. ουσια 
εκτος εδρας μετακινηση 

 
1. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών. 

2. Ο  συνολικός αριθμός των επιτρεπομένων κατά έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινουμένων προσώπων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει , κατά 

ανώτατο όριο, τις εξήντα ( 60 ) ημέρες. 

3. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των Υπουργείων - εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή το κατά νόμο 

εξουσιοδοτημένο όργανο,  

- με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση και η βεβαίωση δέσμευσης αυτής και  

- οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημέρα αναχώρησης  

( προσοχή: το αίτημα μετακίνησης για το οποίο είναι απαραίτητη η έγκριση του Υπουργείου, πρέπει να υποβληθεί στο ΥΔΔ&ΑΔ δεκαπέντε - 15 - 

ημέρες πριν τη μετακίνηση ). 

4. Οι Πρόεδροι και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών μετακινούνται στην Α΄ θέση ( πλοία - τρένα ) και δικαιούνται οικονομική θέση στο αεροπλάνο        

( με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο μέσο μετακίνησης που να εξυπηρετεί την υποχρέωση μετάβασης ).  

Οι λοιποί δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι μετακινούνται στη Β΄ θέση ( πλοία – τρένα ) και δικαιούνται οικονομική θέση στο 

αεροπλάνο ( με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο μέσο μετακίνησης που να εξυπηρετεί την υποχρέωση μετάβασης ).    

5. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσω μαζικής μεταφοράς που 

χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι .  



Η χρησιμοποίηση ι.χ. αυτοκινήτου επιτρέπεται για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν η εντολή προβλέπει διαδοχική μετακίνηση εντός του 

νησιού στο οποίο η μετακίνηση παραγγέλεται. 

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ι.χ. αυτοκίνητο, καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου. 

Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση taxi. 

6. ΄Εξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται, όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, 

λιμενική ή αερολιμενική αρχή,  

΄Εξοδα διανυκτέρευσης γίνονται αποδεκτά και αναγνωρίζονται ( αν το κόστος είναι υψηλότερο ) μέχρι 80,00 ευρω για τον Πρόεδρο και τον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών και μέχρι 60,00 ευρω για τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται 

κατά 20% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

7. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσόν των σαράντα ( 40 ) ευρω ανεξάρτητα από τη θέση ή τα βαθμό του μετακινούμενου και  

Α. καταβάλλεται ολόκληρη  

- όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης 

- όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι 

- όταν οι μετακινούμενοι κατά την επιστροφή τους διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε 

Τραίνο 

- όταν η ημέρα επιστροφής συμπίπτει με την ημέρα λήξης των εργασιών        

Β. καταβάλλεται κατά το ήμισυ ( ½)   

- όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση μεταξύ έδρας και προορισμού είναι μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια 

Γ. καταβάλλεται κατά το ένα τέταρτο ( ¼ ) 

- όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση μεταξύ έδρας και προορισμού είναι μικρότερη από 20 ναυτικά μίλια.   

8. Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες ή 

τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι  αυτούς 

αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, χωρίς να δικαιούνται παράλληλα αντίστοιχη αποζημίωση που 

χορηγείται από τα Δικαστήρια. 

 

εξοδα αποσπασης 

 
Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώνται σε άλλη Υπηρεσία εκτός από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση    

 

Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης:  

- για τους αποσπώμενους με αίτησή τους 

- για τους παραμένοντας στη θέση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης 

 

Αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης για τους αποσπασμένους χωρίς αίτησή τους: 



Το φθηνότερο εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των μελών της οικογενείας του και δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης κατοικίας 

μέχρι του ποσού των τριακοσίων ( 300,00 ) ευρω μηνιαίως και για διάστημα ενός ( 1 ) έτους. 

Αν η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός ( 1 ) έτους, αναγνωρίζεται και το αντίτιμο δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του 

μετακινούμενου ( 500,00 ευρω για μετακίνηση μέχρι 150 χλμ και για κάθε χιλιόμετρο άνω των 150 χλμ, υπολογίζεται αποζημίωση 0,60 ευρώ 

/χλμ., λαμβανομένου υπόψη ότι το συνολικό ποσόν των εξόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρω.). 
 

εξοδα μεταθεσης 

 
Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που διορίζονται ή μετατίθενται σε άλλη Υπηρεσία  

 

Δεν αναγνωρίζονται: 

- για τον νεοδιοριζόμενο 

- για τον μετατιθέμενο με αίτησή του 

- για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο εφόσον έχουν καταβληθεί τα έξοδα απόσπασης για διάρκεια άνω το ενός ( 1 ) 

έτους. 

 

Αναγνωρίζονται: 

- το φθηνότερο εισιτήριο μετάβασης του ιδίου και της οικογενείας του, ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων και ο ναύλος οχήματος σε 

περίπτωση μετάβασης με ι.χ. μεταφορικό μέσον. Αν τα μέλη της οικογενείας του δεν συνταξιδεύουν με αυτόν, αναγνωρίζεται η δαπάνη 

μετακίνησής τους η οποία υλοποιείται πριν τη συμπλήρωση εξαμήνου από την μετακίνηση του υπαλλήλου. 

- το αντίτιμο δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του μετακινούμενου πεντακοσίων (  500,00 ) ευρω για μετακίνηση μέχρι 150 χλμ και για κάθε 

χιλιόμετρο άνω των 150 χλμ, υπολογίζεται αποζημίωση 0,60 ευρώ /χλμ., λαμβανομένου υπόψη ότι το συνολικό ποσόν των εξόδων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρω. 

 

προσοχή: Τα έγγραφα με αποδέκτη οιαδήποτε αρχή, για την αποπληρωμή των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, απόσπασης και μετάθεσης, 

συνοδεύονται πάντοτε με τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία ( εισιτήρια, αποδείξεις, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ). 
 

γ. υποδειγμα 
 

Επισυνάπτουμε υπόδειγμα για εκτός έδρας μετακίνηση δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Σύρου με τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως 

υποβάλλονται στην Υ.Δ.Ε..  

Το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκτός έδρας μετακίνηση δικαστικού υπαλλήλου αλλά και επιμελητή δικαστηρίων, κατάλληλα 

διαμορφούμενο.  

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  

Οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης και δαπάνης διανυκτέρευσης εκτός έδρας μετακινηθέντος  Πρωτοδίκη ….., για εκτέλεση υπηρεσίας  στο νησί 

της ……….. κατά τον μήνα ………… 2016.   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘ. 

ΔΙΑΝΥΚ 

ΜΕΣΟ  

ΜΕΤΑ

Κ 

ΠΟΣΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΔΙΑΝΥΚ 

ΗΜΕΡ. 

ΑΠΟΖΗΜ 

ΣΥΝΟΛΟ 

../../.. 

 

Σύρος – ……. 

Διανυκτέρευση 

 

1 

Πλοίο 

 

……. 

 

 

…… 

 

40,00 

…… 

…….. 

../../… Εκδίκαση υποθέσεων Μον. Πλημ. Σύρου 

μ.ε. ………  

 

1 

   

…….. 

 

40,00 

 

………. 

../../… Εκδίκαση υποθέσεων Μον. Πλημ. Σύρου 

μ.ε. …… 

……..- Σύρος 

΄Αφιξη στη Σύρο 

 

 

 

1 

 

 

Πλοίο 

 

 

….. 

 

 

 

 

 

40,00 

 

 

…… 

…… 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3   ….. …… 120,00  

 

1. Παραγγελία μετακίνησης 

2. Κατάσταση δαπάνης εις διπλούν                                                                      Σύρος  .......................... 

3. Αποδείξεις εισιτηρίων και Εισιτήρια                                                                      O/Η  Δικαιούχος 

4. Απόδειξη ξενοδοχείου 

 



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ημερήσια αποζημίωση                   120,00                          Για   ΕΥΡΩ ………. και βεβαιώνεται ότι οι δικαιούμενες 

Δαπάνη Διανυκτέρευσης                …….               από τον παραπάνω ημέρες εκτός  έδρας δεν υπερβαίνουν 

Καταβληθέντα Εισιτήρια               ……               το ανώτατο όριο των δικαιούμενων ανά έτος ημερών 

                Σύρος ........................ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο                               ………                  Ο/Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου 

  

  

  

  

                          

  

  

  

 ΘΕ ΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 

 ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……. ΕΥΡΩ 

 Σύρος ................................................... 

  Ο /Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου 

  

  

  

 

 



 

 

 

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α 

 

                     Προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 

T…. …………………………..  

Πρωτοδίκη 

                    Κυκλάδων 

που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Σύρου                     Ενταύθα 

  

  

  

Σύρος ………    

         Υποβάλλω κατάσταση δαπάνης εις διπλούν  με τα σχετικά 

δικαιολογητικά για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων μου. 

 

 Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

 Ο Δικαιούχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υ  Π  Ε Υ Θ Υ Ν Η   Δ Η Λ Ω Σ Η 

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι δεν είμαι μέτοχος του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

Ο Δηλών 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                        Ερμούπολη, ………  

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                              Πρωτ: ......... 

ΣΥΡΟΣ 84100 

 

Πληρ.: ……………. 

Τηλ.: ………………. 

 

                                                            Προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου  

                                                                             Ενταύθα 

 

                                                              

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών εκτός έδρας. 

ΣΧΕΤ. Η .................... παραγγελία Υπ. Δικαιοσύνης. 

           Το .................. έγγραφό μας. 

           Η από ............. βεβαίωση Λιμ. Αρχής. 

 

                                                            Διαβιβάζουμε συνημμένα τα σχετικά 

δικαιολογητικά τ…. …………………………….., Πρωτοδίκη για εκτός έδρας 

μετακίνησή τ….. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο/Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου  

 

 

    

 

 

 

 
 


