
                                                                                                           ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
  ΠΡΟΣ  :  ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                ………………. 

………. ………… 
του Ι……….. ΑΜ 
(…………). 
Του ............... 
....................,     ... 19 
Συνημμένα:  

 
 
ΘΕΜΑ  :  Οικονομικά - Διοικητικά (Αποζημίωση Μετακινήσεων) 
 
ΣΧΕΤ   :  α. Ν. 4587/2018 άρθρο 65. 
      β. Ν. 4554/2018 άρθρο 65 παρ. 1. 
      γ. Ν. 4484/2017 άρθρο 36 παρ.6. 
                δ. Ν. 4430/2016 άρθρο 62. 
                ε. Ν. 4336/2015 άρθρο 15. 
              στ. Ν. 4336/2015 άρθρο 11. 
  

                    1. Σας γνωρίζω  πως με την παρούσα αναφορά μου αιτούμαι την αποζημίωση 
των υπηρεσιακών μου μετακινήσεων μου με φύλλο πορείας, που έχω εκτελέσει  από την   
1-7-2019 , όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 11 ανωτέρω (στ) 
σχετικού Νόμου.  

                    2. Αναλυτικότερα  με το άρθρο 15 του ανωτέρω (ε) σχετικού,  που αφορά 
Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
προσδιορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
(πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση 
εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων 
των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 

                      3. Ακολουθεί σειρά χρονικών παρατάσεων που δόθηκε για την εφαρμογή του, 
ως κατωτέρω: 

                         α. Με το άρθρο 62 του Ν. 4430/2016 δίνετε η πρώτη παράταση  μέχρι 30 
Ιουνίου 2017. 
                      
                       β. Με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4484/2017 δίνετε η δεύτερη παράταση μέχρι 
30 Ιουνίου 2018. 
                        γ. Με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 4554/2018 δίνετε η τρίτη παράταση μέχρι 
31 Δεκεμβρίου. 



 
                       δ. Με το άρθρο 65 του Ν.4587/2018  παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.  
 

         4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να μου καταβληθεί η προβλεπόμενη 
αποζημίωση όπως αυτή απορρέει από τα διαλαμβανόμενα του ανωτέρω (στ) σχετικού 
Νόμου και για το σύνολο των ημερών που μετακινήθηκα υπηρεσιακώς με Φύλλο Πορείας 
από την 1-7-2019. Για όσα φύλλα πορείας και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει 
προηγηθεί εξόφληση τους με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, παρακαλώ για τον 
επαναϋπολογισμό τους και την καταβολή υπέρ εμού της διαφοράς που προκύπτει.    

 
         5.  Παρακαλώ για τις ενέργειές σας λόγω αρμοδιότητος. 


