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ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

-Α- 

Επί του ερωτήματος: 

Τέθηκε υπόψη μου, από την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την 

επωνυμία: "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.), το κάτωθι ερώτημα: 

 [Ι] Ποιο είναι το ισχύον καθεστώς αποζημίωσης για εκτός έδρας απασχόληση 

των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης; 

 [ΙΙ] Εάν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην εξωτερική φρουρά φυλακών 

Ελαιώνα, δικαιούνται αποζημίωσης για την εκτέλεση των μεταγωγών και τη 

φρούρηση των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία Θήβας και Λειβαδιάς. 

-Β- 

Επί των εφαρμοστέων διατάξεων. Η ερμηνεία αυτών. 

 Με το νόμο 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 

ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ), 

τροποποιήθηκε στο σύνολό της, η νομοθεσία για την εκτός έδρας αποζημίωση των 

υπηρετούντων υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

 Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ά. 1 της υποπαραγράφου Δ.9 της 

παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, περί δαπανών μετακινούμενων 

εντός και εκτός επικράτειας, υπό τον τίτλο «Ορισμοί» προβλέπεται ότι: 

 «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη 

έννοια:  
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 1. Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για: α. τα έξοδα 

κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέρευσης, γ. την ημερήσια αποζημίωση, δ. τα έξοδα 

εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδομα αλλοδαπής. 

 2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς (ή 

συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη 

χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή 

μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο 

ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση 

οχήματος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς και το ποσό της παραγράφου 8 του 

άρθρου 6. 

 3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο 

ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος. 

 4. Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον 

μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση 

και παραμονή του εκτός έδρας.... 

 7. Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η 

κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο 

μετακινούμενος είναι ιδιώτης. 

 8. 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. 

 9. 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 στη νησιωτική Χώρα, η συνολική 

απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού 

υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. 
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 10. 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.... 

 14. Κατοικία: ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη 

εγκατάστασή του...». 

 Από τα ανωτέρω, προκύπτει σε κάθε περίπτωση ότι η χιλιομετρική 

αποζημίωση (παρ. 2), περιλαμβάνεται στα προβλεπόμενα και καταβαλλόμενα 

στους υπαλλήλους έξοδα κίνησης. Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό της 

χιλιομετρικής αποζημίωσης, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αποτελεί η επί της 

παραγράφου 7 έννοια της έδρας του μετακινούμενου. Σύμφωνα με τη γραμματική 

διατύπωση της εν λόγω διάταξης, ως έδρα ορίζεται το κατάστημα της Υπηρεσίας, 

όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, και σε διαφορετική περίπτωση η κατοικία του, 

όταν μάλιστα αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού. Επομένως, ως 

έδρα και συνακόλουθα βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής αποζημίωσης, 

λαμβάνεται υπόψη το πλησιέστερο σημείο στο τόπο μετακίνησης, είτε αυτό είναι η 

Υπηρεσία είτε η κατοικία του μετακινούμενου. 

 Περαιτέρω, με την παρ. 8 ορίζεται ότι ως εντός έδρας μετακίνηση ορίζεται 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. Στην παρ. 9 ως εκτός έδρας μετακίνηση, ορίζεται η μετακίνηση 

πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινούμενου ή πέραν των 

είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική 

Χώρα και αντίστροφα ή ανεξαρτήτου απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί. Το 

πλέον σημαντικό όμως είναι ότι το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων υπολογίζεται 

μόνο για την απόσταση μετάβασης του υπαλλήλου στον τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας 

του και δεν αθροίζεται σε αυτό η απόσταση επιστροφής στην έδρα του, Υπηρεσία ή 

Κατοικία (βλ. και την ερμηνευτική του νόμου εγκύκλιο, με αριθμ. πρωτ. οικ. 

2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015).  

 Με το ά.2 του ίδιου νόμου, υπό τον τίτλο: «Πεδίο εφαρμογής», ορίστηκε ότι 

στις διατάξεις του ν.4336/2015 υπάγονται υποχρεωτικώς «οι μετακινούμενοι με 
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οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην 

παρ. στ' του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), συμπεριλαμβανομένων των 

Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ. Α.) α' και β' βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο. Κ. Α.) και των φορέων 

της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ' του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 (Α'222), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή 

υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, 

σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και οι μετατιθέμενοι, 

αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι». 

 Σημειώνεται ότι Δημόσιος Τομέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά. 14 παρ. 

στ' του ν.4270/2014, αποτελεί σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η 

Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης. 

 Στα επόμενα άρθρα του ν.4336/2015, προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης της 

σχετικής απόφασης μετακίνησης, καθώς και τα έξοδα που καταβάλλονται σε 

περίπτωση εντός/εκτός έδρας μετακίνησης. Ειδικότερα, το άρθρο 4 του ν.4336/2015 

προβλέπει ότι: 

 «1. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των 

Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδίδονται από τον αρμόδιο 

Υπουργό ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχα ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για 

το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις μετακίνησης 

εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, 

ενώ για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των 

δημοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης 

ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. ... 

 … 3. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απαραίτητη προϋπόθεση 

ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και η 

βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/609
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
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 4. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται 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. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή 

έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα 

του». 

 Περαιτέρω, στο κεφάλαιο Β' (μετακινήσεις εσωτερικού) του ίδιου ως άνω 

νόμου, άρθρου 6, με τίτλο «Έξοδα κίνησης εντός έδρας» προβλέπεται ότι: 

 «1.α. Για τους επιμελητές και κλητήρες,  

 β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα 

με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και 

γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του 

φορέα τους, τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περιλαμβάνουν μόνο το 

αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α' και γ' 

δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων 

διαδρομών. Για την αναγνώρισή τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή. 

 2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και 

εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία, 

 β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση 

περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για το σκοπό της 

μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν 

μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα, 
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 γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της χώρας, 

όπως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις 

μετακινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής 

εργασίας τους με αυθημερόν επιστροφή, και 

 δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή 

δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, 

υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι πεντακόσια πενήντα (550) χιλιόμετρα 

μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, 

ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή 

ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό 

όχημα για τις μετακινήσεις αυτές.  

 Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης 

του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση 

μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα 

αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων...  

 … 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις, κατά την παρ. 2 είναι η 

ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊσταμένου, για χρησιμοποίηση ιδιωτικής 

χρήσης μεταφορικού μέσου. 

 4. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο καταβάλλεται το 

αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου του συγκοινωνιακού μέσου... 

 7. Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος νόμου, από την κατοικία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν 

αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι 

εκτός ή εντός της έδρας της υπηρεσίας του...». 

 Στο ως άνω άρθρο αποσαφηνίζεται πλήρως η έννοια των εξόδων κίνησης που 

δικαιούνται οι υπάλληλοι κατά τις εντός έδρας μετακινήσεις τους. Ειδικότερα με την 

παρ. 1 α’ και β’ ορίζεται ότι, τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας 

περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των φθηνότερων εισιτηρίων των μέσων μαζικής 

μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α’ και γ’ δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, 

να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η 
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ρύθμιση αυτή, περί παροχής κάρτας απεριορίστων διαδρομών, φαίνεται ότι έρχεται 

σε αντίθεση, με το ά. 24 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου, το οποίο προβλέπει ότι: 

«παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα 

Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, 

δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται». 

 Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου προβλέπεται η χρησιμοποίηση για 

εντός έδρας μετακινήσεις, Ι.Χ. μεταφορικού μέσου και μέχρι διακόσια πενήντα (250) 

χιλιόμετρα μηνιαίως, ύστερα  από έγκριση του αρμόδιου οργάνου, και εφόσον 

βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα. Η ως άνω 

δυνατότητα προβλέπεται μονάχα για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, στις 

οποίες φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Φρουράς των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 Επιπροσθέτως, στο άρθρο 7, υπό τον τίτλο: «Έξοδα κίνησης εκτός έδρας», 

ορίζονται τα εξής: 

 «Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο 

των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που 

χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι, για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του 

άρθρου 2 μετακινήσεις, εκτός της έδρας τους όσο και κατά την επιστροφή τους σε 

αυτή. 

 Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 

μετακινήσεις τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό 

μέσο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 

4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον 

βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις 

μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής 

αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε 

περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. 

 Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής 

περιπτώσεις: 

 α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα 

αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα. 
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 β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακινήσεις εκτός έδρας και 

μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από 

συγκοινωνιακά μέσα. 

 γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις 

εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική 

μετακίνηση. 

 ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται 

διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση. 

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καταβάλλεται το αντίτιμο 

του φθηνότερου εισιτηρίου. 

 Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται 

οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο 

το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης 

διαδρομής. 

 Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά 

υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα. 

Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 

επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου 

ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο 

της χρήσης ταξί, γεγονός που αιτιολογείται στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευταία 

περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική 

αποζημίωση». 

 Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 προβλέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής 

χρήσης μεταφορικού μέσου κατά τις μετακινήσεις εκτός έδρας, ύστερα βέβαια από 

σχετική έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά. 2 του νόμου. 

 Με την περ. α’ του δευτέρου εδαφίου του ά. 7 του ν. 4336/2015, προβλέπεται 

ότι η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται: «Για μετακινήσεις 

εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές 

εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα» 
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 Τέλος, στο ά. 8 του ν.4336/2015, υπό τον τίτλο: «Χιλιομετρική αποζημίωση – 

Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων», προβλέπεται ότι: 

 «Το ύψος νέας χιλιομετρικής αποζημίωσης για νέας μετακινήσεις εντός ή 

εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού 

μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση 

μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που 

επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά 

μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το 

αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς». 

 Αξίζει να τονισθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική 

Απόφαση για τον καθορισμό του ύψους της χιλιομετρικής αποζημίωσης για νέας 

μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας. Όπως και στην ερμηνευτική του νόμου εγκύκλιο 

επισημαίνεται, η ως άνω αποζημίωση, μέχρι την έκδοση νέας, καθορίζεται από την 

αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (Β’ 1772) Κ.Υ.Α. και ανέρχεται σε 0,15€ ανά 

χιλιόμετρο. 

-Γ- 

Η απάντηση στα τιθέμενα ερωτήματα. 

 1. Στο πρώτο ερώτημα, που μου τέθηκε (σημ.: «Ποιο είναι το ισχύον καθεστώς 

αποζημίωσης για εκτός έδρας απασχόληση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Φρούρησης»), η απάντηση προκύπτει από τη μελέτη των σχετικών διατάξεων της 

υποπαραγράφου Δ.9. της παραγράφου Δ του ν.4336/2015, όπως ανωτέρω 

αναλυτικώς εκτέθηκαν.  

 Κυριότερα σημεία, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής είναι τα εξής:  

 α) ως έδρα του μετακινούμενου υπαλλήλου ορίζεται είτε η Υπηρεσία είτε η 

κατοικία του υπαλλήλου, ανάλογα ποια είναι πλησιέστερα στο τόπο μετακίνησης. Η 

παρατήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάλληλοι της 

ίδιας Υπηρεσίας, καίτοι θα πραγματοποιήσουν την ίδια μετακίνηση, δεν θα λάβουν 

αντιστοίχως την ίδια χιλιομετρική αποζημίωση, 
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 β) για τον υπολογισμό της διανυθείσας διαδρομής, καθώς και της διάκρισης 

μεταξύ εντός-εκτός έδρας μετακίνησης, λαμβάνεται υπόψη μονάχα η απόσταση 

μετάβασης του υπαλλήλου στον τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας του και δεν αθροίζεται σε 

αυτό η απόσταση επιστροφής στην έδρα του, 

 γ) για τη μετακίνηση του υπαλλήλου πρέπει οπωσδήποτε να εκδίδεται 

σχετική απόφαση είτε από τον αρμόδιο Υπουργό, ήτοι εν προκειμένω από τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης, είτε από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο όργανο, υπό την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 

φορέα. 

 Από τη ρητή διατύπωση, της διάταξης του ά. 6 της υποπαραγράφου Δ.9 του 

ν.4336/2015, προκύπτει ότι οι εξωτερικοί φρουροί της Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, εξαιρούνται ως κατηγορία εργαζομένων στο 

δημόσιο, από τη δυνατότητα χρησιμοποίησης Ι.Χ. μεταφορικού μέσου και 

συνακόλουθα εξαιρούνται της καταβολής εξόδων κίνησης για τις εντός έδρας 

μετακινήσεις τους. 

 Αντιθέτως, τέτοιος περιορισμός δεν υφίσταται για τις εκτός έδρας 

μετακινήσεις, όπου ρητώς με την περ. α’ του δευτέρου εδαφίου του ά. 7 του ν. 

4336/2015, η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται για 

μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές 

εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα. Σε κάθε βέβαια περίπτωση, για να 

μπορούν απευθείας από τις διατάξεις του νόμου να λάβουν την χιλιομετρική 

αποζημίωση, θα πρέπει η εν λόγω μετακίνηση να λάβει χώρα, ύστερα από 

προηγούμενη έγγραφη εντολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της 

υποπαραγράφου Δ.9. του ν.4336/2015.   

 2. Στο δεύτερο ερώτημα που μου τέθηκε (σημ.: Εάν οι υπάλληλοι που 

υπηρετούν στην εξωτερική φρουρά φυλακών Ελαιώνα, δικαιούνται αποζημίωσης για 

την εκτέλεση των μεταγωγών και τη φρούρηση των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία 

Θήβας και Λειβαδιάς), η απάντηση διαφοροποιείται, ανάλογα με το πρόσωπο του 

μετακινούμενου υπαλλήλου και της έδρας του (ουσιαστικά ανάλογα με την κατοικία 

του υπαλλήλου).  Με βάση τον επίσημο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού 

Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, προκύπτει ότι η 
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απόσταση μεταξύ της περιοχής του Ελεώνα και της πόλης της Λειβαδιάς απέχει 62,3 

χιλιόμετρα, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης 

του ά. 7 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν.4336/2015, για καταβολή χιλιομετρικής 

αποζημίωσης στους υπαλλήλους, οι οποίοι στα πλαίσια εντολών που δέχονται για 

εκτέλεση υπηρεσιών, μετακινούνται εκτός έδρας. 

 Προς αποφυγή παρερμηνειών, τονίζεται αφενός ότι η χιλιομετρική 

αποζημίωση καταβάλλεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση 

ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου κατά τις μετακινήσεις εκτός έδρας, και όχι 

όταν αυτές λαμβάνουν χώρα με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, αφετέρου ότι ο 

υπολογισμός των χιλιομέτρων γίνεται από την έδρα του υπαλλήλου (υπηρεσία ή 

κατοικία) και λαμβάνεται υπόψη μονάχα τα χιλιόμετρα μετάβασης και όχι της 

επιστροφής. 

 Συνοψίζοντας, οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς φυλακών Ελαιώνα, 

δικαιούνται και η Υπηρεσία, στην οποία εργάζονται υποχρεούται, υπό τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 4336/2015, σε περίπτωση εκτός έδρας μετακίνησης 

τους, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να τους καταβάλλεται η προβλεπόμενη 

χιλιομετρική αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ελλείψει νεότερης εγκυκλίου, 

προσδιορίζεται σε 0,15€ ανά διανυόμενο χιλιόμετρο. 

 Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου, 

Η γνωμοδοτούσα δικηγόρος  

 


