
1/2 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
για τις διαδικασίες µετακίνησης-διαµονής  

στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης» 
 

Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφονται οι διαδικασίες και τα σχετικά παραστατικά 
που απαιτούνται για τις µετακινήσεις και την καταβολή των εξόδων ταξιδίων που πραγ-
µατοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευ-
σης». Οι διαδικασίες αυτές προσδιορίζονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. δηλαδή, από 
τον νόµο 2685 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18-02-1999) και τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού 
Λογαριασµού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-
schools.gr/news/anak.php).  
 
1) Γενικά 

Σηµειώνεται, ότι τα έξοδα καλύπτονται εφόσον πραγµατοποιηθούν εντός των χρονι-
κών ορίων της προηγούµενης και της επόµενης ηµέρας πραγµατοποίησης των συναντή-
σεων που αναφέρονται στην απόφαση µετακίνησης. 

Την ευθύνη για τη διαµονή – διατροφή  και τις µετακινήσεις των συµµετεχόντων 
έχει αναλάβει η Ανάδοχος εταιρεία: AFEA TRAVEL SA, Λυκαβηττού 39-41, 10672 Α-
θήνα, τηλ. 210 – 3668800 και 210 – 3668836, Φαξ:210-3643512. 

Τα έξοδα που καλύπτονται από το πρόγραµµα και καταβάλλονται στους δικαιούχους 
αφορούν: 

1. Την αξία του εισιτηρίου, που έχει εκδοθεί για µετακίνηση µε δηµόσιο µεταφορικό 
µέσο. 

2. Το κόστος της χιλιοµετρικής απόστασης που διανύθηκε µε ιδιωτικής χρήσης µετα-
φορικό µέσο. Συγκεκριµένα καταβάλλεται το ποσό των 0,15€ για κάθε χιλιόµετρο 
που διανύθηκε µε Ι.Χ. αυτοκίνητο και 0,05€ µε µοτοσυκλέτα. 

 
 

2) Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή εξόδων µετακινήσεων εκτός έδρας  
 

Για όλες τις µετακινήσεις: 
1. Ατοµικά στοιχεία δικαιούχου  
 
Για µετακινήσεις µε Ι.Χ. ή µε µοτοσυκλέτα: 
1. Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται: 

• Ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισµού. 
• Η θέση υπηρεσίας (η χιλιοµετρική αποζηµίωση υπολογίζεται από τη θέση υπηρεσί-

ας). 
• Η ηµεροµηνία αναχώρησης και η ηµεροµηνία επιστροφής. 
• Ο αριθµός κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου. 
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• Ο αριθµός διπλώµατος του δικαιούχου (για τη χιλιοµετρική αποζηµίωση ο δικαιού-
χος πρέπει να είναι ο οδηγός του µεταφορικού µέσου). 

• Ο τόπος διανυκτέρευσης (εφ’ όσον η µετακίνηση δεν είναι αυθηµερόν). 
 

2. Το σύνολο αποδείξεων των διοδίων της διαδροµής καθώς και των αποδείξεων φέριµποτ. 
Σε περίπτωση που κατά τη µετακίνηση εκτός έδρας κάποιος σταθµός διοδίων δεν λει-
τούργησε, ο δικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από το συγκεκριµένο 
σταθµό διοδίων. 

 
Για µετακινήσεις µε αεροπλάνο: 
1. Όλες οι κάρτες επιβίβασης και αποβίβασης για τις πτήσεις που πραγµατοποίησε ο δικαι-

ούχος στο πλαίσιο της εκτός έδρας µετακίνησης. 
 
Για µετακινήσεις µε τρένο: 
1. Όλα τα πρωτότυπα αποκόµµατα εισιτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγκεκριµένη 

µετακίνηση. 
 
Για µετακινήσεις µε πλοίο/ ιπτάµενο δελφίνι: 
1. Όλα τα πρωτότυπα αποκόµµατα εισιτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγκεκριµένη 

µετακίνηση. 
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
τηλ. 210 – 60 16 363, 210 – 60 16 376.  
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