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            ΘΕΜΑ:  «Διαδικαςία  κατάκεςθσ δικαιολογθτικών  οδοιπορικών  εξόδων  λόγω  ςυμπλιρωςθσ ωραρίου» 
   χετ.:  1)  Σο υπ’ αρ.2/25138/ΔΕΠ/9-8-2019 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ.  

 χετ.:  2) ΦΕΚ 94 τ. Αϋ, Τποπαράγραφοσ Δ.9: «Δαπάνεσ μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ επικράτειασ» Κεφάλαιο Α’ .      
 χετ.:  3) Η υπϋαρ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Διευκρινιςτικι Εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ.                               

 χετ.:  4)  Σο υπ' αρ. ΦΕΚ 1638 τ.Βϋ/15-5-2017. 
 

 Ενθμερϊνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που διατίκενται με απόφαςθ του ΠΤΠΕ Κυκλάδων να ςυμπλθρϊςουν διδακτικό 
ωράριο ςε ζνα ι περιςςότερα ςχολεία δικαιοφνται να λάβουν αποηθμίωςθ οδοιπορικϊν εξόδων (και όχι πλζον ωριαίασ 
αντιμιςκίασ), εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο υπ.αρικμ.2/41412/0022 ζγγραφο του Γ.Λ.Κ. και 
ςφμφωνα με τον Νόμο 4336/2015, Τποπαράγραφοσ Δ9’, με ζναρξθ ιςχφοσ από 1-1-2016.  

 Ωσ ζδρα ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία, νοείται η πόλη ςτθν οποία λειτουργεί θ υπθρεςία όπου υπθρετεί ο 
μετακινοφμενοσ δθμόςιοσ λειτουργόσ ι υπάλλθλοσ, ή η κατοικία του εάν αυτι βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτον τόπο 
προοριςμοφ. 

υμπεραςματικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμπλθρϊνουν το διδακτικό τουσ ωράριο ςε άλλθ ςχολικι μονάδα 
εκτόσ πόλθσ, ωσ αφετθρία για τον υπολογιςμό τθσ χιλιομετρικισ απόςταςθσ λαμβάνεται υπόψθ, ι το ςχολείο 
τοποκζτθςθσ του ι ο τόποσ κατοικίασ του εάν αυτόσ βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο τόπο διάκεςισ του.  

 

Επί του άρκρου 9, τθσ υπϋαρ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 του Γ.Λ.Κ.) { Μετακινιςεισ προςωπικοφ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (νυν Τπ. 
Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων)} :  

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2, ορίηεται ότι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που μετακινοφνται για τθ ςυμπλιρωςθ του 
εβδομαδιαίου ωραρίου τουσ αναγνωρίηεται θ δαπάνθ χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ του άρκρου 8, θ δαπάνθ διοδίων, ςε 
περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ ιδιωτικισ χριςθσ μεταφορικοφ μζςου ι το αντίτιμο των ειςιτθρίων των χρθςιμοποιοφμενων 
μζςων μαηικισ μεταφοράσ.  

 Είναι αυτονόθτο ότι τα ζξοδα τθσ παραγράφου αυτισ, ςτθν περίπτωςθ μετακίνθςθσ με αυτοκίνθτο ιδιωτικισ 
χριςθσ, αναγνωρίηονται μόνο για αποςτάςεισ που δεν καλφπτονται από αςτικι ςυγκοινωνία. 

 

                

 Κατόπιν ζκδοςθσ του ΦΕΚ 1638 τ. Βϋ 15-5-2017, περί χριςθσ του "Διαδραςτικοφ Εργαλείου Τπολογιςμοφ Χιλιομετρικϊν 
Αποςτάςεων", για τθν παραγωγι αξιόπιςτων ςτοιχείων υπολογιςμοφ οδικϊν αποςτάςεων με βάςθ το κεςμοκετθμζνο 
και λοιπό υφιςτάμενο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, καταργείται θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ χιλιομετρικισ 
απόςταςθσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ.  

                Ερμοφπολθ, 21 επτεμβρίου 2022    
                   Αρικ. Πρωτ:   Φ 14.3/10196  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π & Δ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 
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   ασ αποςτζλλουμε τον ςφνδεςμο https:/kmd.ggde.gr/ όπου κα πρζπει να μπει ο/θ κάκε ενδιαφερόμενοσ /θ εκπαιδευτικόσ, 

ιςχφει ςτθ περίπτωςθ που γίνετε μετακίνθςθ με Ι.Χ,. ςτθ περίπτωςθ που πραγματοποιείτε μετακίνθςθ με λεωφορείο-ferry 

boat κλπ. χρειάηεται θ αποςτολι των αποκομμάτων των ειςιτθρίων, και να εκδϊςει δφο ζντυπα χιλιομετρικϊν 

αποςτάςεων, ζνα ζντυπό με αφετθρία τον τόπο κατοικίασ του και προοριςμό το τόπο του ςχολείου διάκεςθσ και άλλο ζνα 

ζντυπο με αφετθρία το τόπο του ςχολείου τοποκζτθςθσ  και προοριςμό το τόπο του ςχολείου διάκεςθσ. Σα ςυγκεκριμζνα 

ζντυπα κα πρζπει να τα αποςτείλει μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά του. 

     
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Α) δικαιολογθτικά που αποςτζλλει  ο εκπαιδευτικόσ μια φορά  ςτθν αρχι του ςχ. ζτουσ: 

1. Ανακοίνωςθ διάκεςθσ εκπαιδευτικοφ (εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ). 

2. Αναφορά ανάλθψθσ υπθρεςίασ εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο διάκεςθσ. 

3. Πρόγραμμα ςχολείων (οργανικισ/τοποκζτθςθσ κζςθσ και ςυμπλιρωςθσ), που απαςχολείται ο εκπαιδευτικόσ.  

4. Βεβαίωςθ από το Διμο για τον τόπο διαμονισ του εκπαιδευτικοφ ι υπεφκυνθ διλωςθ για τον τόπο κατοικίασ του/τθσ 

κατά τθν διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2022-2023, και ότι χρθςιμοποιεί ιδιόκτθτο αυτοκίνθτο - μθχανι (θ φόρμα 

επιςυνάπτεται 1). 

       *(τθ περίπτωςθ που δεν χρθςιμοποιείται ιδιόκτθτο όχθμα αλλά του γονζα του/τθσ εκπαιδευτικοφ, πρζπει να γίνεται 

παραχϊρθςθ του αυτοκινιτου με υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, από αρμόδιο 

φορζα) (θ φόρμα επιςυνάπτεται 2). 

     ι Τπεφκυνθ διλωςθ ότι μετακινείται με ςυγκοινωνία (θ φόρμα επιςυνάπτεται 3),(ςτθν τελευταία περίπτωςθ είναι 

απαραίτθτα τα ειςιτιρια).  

5. Φωτοτυπία τοιχείων αυτοκινιτου / μθχανισ,  (άδεια – δίπλωμα). 

6. Ατομικά ςτοιχεία εκπαιδευτικοφ (θ φόρμα που επιςυνάπτεται 4). 

7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεηασ όπου ο εκπαιδευτικόσ είναι πρϊτοσ δικαιοφχοσ. 

 
 
 

Β) δικαιολογθτικά που αποςτζλλει  ο Διευκυντισ του ςχολείου μθνιαία: 
 

1. Βεβαίωςθ θμερϊν μετακινιςεων ανά μινα (θ φόρμα επιςυνάπτεται 5). 
  
Τπενκυμίηεται ότι:  
 

ε περίπτωςθ όπου εκπαιδευτικοί μετακινοφνται ςε διεδρικό ςχολείο κα αποςτζλλονται(2) δφο διαφορετικζσ βεβαιϊςεισ 
μετακίνθςθσ αναγράφοντασ τον τόπο μετακίνθςθσ.     

 

        θμειϊςεισ:  

 Η βεβαίωςθ μετακινιςεων ςυμπλθρώνεται από τον/τθν Διευκυντι/ντρια - Προϊςτάμενοσ/θ του ςχολείου όπου 
διατίκεται ο εκπαιδευτικόσ και όχι από το ςχολείο τοποκζτθςθσ. 

 Ο/Η Διευκυντισ/ντρια  ι Προϊςτάμενοσ/θ του χολείου υποχρεοφται να  ελζγξει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που 

υποβάλλονται και ζπειτα να υπογράφει.(Ε ΑΡΓΙΕ, ΕΚΔΡΟΜΕ, ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ , ΗΜΕΡΕ ΠΟΤ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΛΕΙΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΑΘΕΝΕΙΕ, ΑΔΕΙΕ ΚΛΠ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΕΡΕ ΠΟΤ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΡΕΘΗ ΣΟ 

ΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ). ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία  τθσ βεβαίωςθσ δεν είναι ορκά  κα επιςτρζφονται 

ςτο ςχολείο  και κα επανυποβάλλονται από τον Διευκυντι με  ςυνζπεια τθν κακυςτζρθςθ τθσ πλθρωμισ ανά μινα ι δίμθνο. 

https://kmd.ggde.gr/
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 Παρακαλοφνται οι διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων να τθροφν τισ προκεςμίεσ που αναγράφονται ςτα δικαιολογθτικά. 

 Εάν οι εκπαιδευτικοί δε φροντίςουν  άμεςα  για τθν αποςτολι του πακζτου των δικαιολογθτικϊν δεν μπορεί να 

δρομολογθκεί θ πλθρωμι τουσ.   

 Η βεβαίωςθ μετακινιςεων  κα πρζπει να αποςτζλλεται άμεςα  με τθ λιξθ του μινα και μζχρι τισ 3 του επόμενου μινα 

ϊςτε να δίδονται τα απαραίτθτα οικονομικά ςτοιχεία ςτο  Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 Αρχικά οι διευκυντζσ/ντριεσ ςτζλνουν τθν βεβαίωςθ μετακινιςεων (επιςυναπτόμενοσ πίνακασ), αποκλειςτικά  με e-mail, 

ςτο αρμόδιο Σμιμα Βϋ Οικονομικοφ για άμεςθ παραλαβι, και ζπειτα ταχυδρομικά, (απαραιτιτωσ) (Ι.Λ. Ράλλθ 6, 84100, 

Ερμοφπολθ, φροσ με πρωτότυπθ ςφραγίδα και υπογραφι),ϊςτε να δρομολογθκεί θ αποπλθρωμι τουσ.     

 Σα υποδείγματα να διατθρθκοφν ςτο αρχείο του ςχολείου.   

 Οι αποηθμιϊςεισ κα καταβλθκοφν δφο φορζσ το χρόνο ςτον αρικμό λογαριαςμοφ που κα μασ αποςτείλουν οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.  

 Η Διεφκυνςθ μασ πλθρϊνει τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικϊν τθσ Δ/κμιασ που ζχουν διατεκεί ολικά ςτθ Α/κμια.Όςοι 

ζχουν μερικι διάκεςθ ςτθ Α/κμια πρζπει να απευκυνκοφν ςτθ Δ/νςθ Δκμιασ Εκπ/ςθσ Κυκλάδων. 

 

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα παραπάνω ιςχφουν για μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ περίπτωςθ που προςλθφκοφν 

αναπλθρωτζσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ, κακϊσ κα ενθμερωκείτε ςε μεταγενζςτερο χρόνο για τθν διαδικαςία κατάκεςθσ 

δικαιολογθτικϊν οδοιπορικϊν εξόδων, των αναπλθρωτϊν που διορίςκθκαν μζςω Προγραμμάτων Ε..Π.Α. 

  ΗΜΑΝΣΙΚΟ: 

 Σζλοσ κα κζλαμε να ςασ επιςτιςουμε τθν προςοχι ωσ προσ τθν ενθμζρωςθ των αναπλθρωτών εκπαιδευτικών, για τθ 
ςυγκζντρωςθ και ςυλλογι των αποκομμάτων των ειςιτθρίων τουσ ςε περιπτώςεισ που μετακινοφνται με δθμόςια 
ςυγκοινωνία (ΚΣΕΛ) από τθ μια ςχολικι μονάδα ςτθν άλλθ, προκειμζνου να ςυμπλθρώνουν το υποχρεωτικό τουσ 
διδακτικό ωράριο.  
 

 Παρακαλοφμε όπωσ τθρείτε τθν ωσ άνω διαδικαςία και προκεςμίεσ και να ενθμερώςετε τουσ ενδιαφερόμενουσ  
εκπαιδευτικοφσ για τθν ςωςτι και ζγκαιρθ αποςτολι των δικαιολογθτικών. 

  
      τθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ.                         

                                                                     
 
 

 υν.:(5) πζντε  

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 Η Διευκφντρια 
                                                                                                             Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων 

                                                                                                                         

                                                                                                                                        Δρ Ειρινθ Σςαβαλά 
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