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ΚΟΙΝ : 1) Αρχείο μας  

              

 

 

ΘΕΜΑ : «Αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων για συμπλήρωση  ωραρίου» 
                   Σχετ: το με αρ.πρ. 42460/Δ1/28-3-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

 

     Στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης , οι 

οποίοι διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας 

σε σχολική μονάδα εκτός έδρας της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησής 

τους, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1. Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που διατίθενται για 

συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία της ίδιας βαθμίδας. 

2. Στους  εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους 

από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά 

έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οι 

εκπαιδευτικοί. 

3. Στους  εκπαιδευτικούς που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μία βαθμίδα στην 

άλλη, αλλά για να συμπληρώσουν μέρος του ωραρίου τους μετακινούνται σε 

περισσότερα του ενός σχολεία της βαθμίδας στην οποία διατέθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία 

έχουν διατεθεί. 

 

Ως έδρα νοείται η σχολική μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή με 

προσωρινή τοποθέτηση και καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα (0,15 ευρώ/χλμ), 

εφόσον διατίθενται σε σχολεία άλλης πόλης, κωμόπολης ή χωριού, για συμπλήρωση 

μέρους του ωραρίου τους. 

 

Το δικαίωμα αποζημίωσης των οδοιπορικών εξόδων, εξετάζεται με βάση τις   

Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες, που υπήρχαν πριν τους Καποδιστριακούς 

και τους Καλλικρατικούς Δήμους. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να συμβουλεύεστε τον 

επισυναπτόμενο πίνακα και να επικοινωνείτε με το Οικονομικό Τμήμα για πληροφορίες 

και διευκρινήσεις, στο τηλ. 2221089691. 

 



 

Δεν δικαιούνται των οδοιπορικών εξόδων : 

 Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου που βρίσκονται στον 

τόπο κατοικίας τους 

 Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης 

στην άλλη και συμπληρώνουν το ωράριό τους σε ένα σχολείο τοποθέτησης. 

 

       Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται την αποζημίωση των οδοιπορικών, συγκεντρώνουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά από τα σχολεία, στα οποία εργάζονται και τα υποβάλλουν στο 

οικονομικό τμήμα της Δ.Π.Ε. Εύβοιας ανά δίμηνο. Για το χρονικό διάστημα από 12-9-2013 

έως 31-10-2013 πρέπει να τα υποβάλουν ως την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

1. Αίτηση (υπόδειγμα δ΄) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας. 

3. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης (από την έδρα στην/στις περιοχή/ές 

συμπλήρωσης). 

4. Ημερολόγιο οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων (υπόδειγμα ε΄) για κάθε 

σχολείο. 

5. Ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετούν (υπόδειγμα στ΄). 

6. Προγράμματα Ολοήμερου από όσα σχολεία ο εκπαιδευτικός διδάσκει σε ολοήμερο. 

7. Αναφορές Ανάληψης Υπηρεσίας από κάθε σχολείο που υπηρετούν. 

8. Ανακοίνωση κατανομής ωραρίου από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης. 

Όλα επικυρωμένα από τους  Δ/ντές των Σχολείων. 

 

      Όταν ο εκπαιδευτικός μετακινείται την ίδια ημέρα σε 2 σχολεία της ίδιας περιοχής, τότε 

το ημερολόγιο (υπόδειγμα ε΄) συμπληρώνεται για το ένα σχολείο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν πληρώνονται από την Δ.Π.Ε. Εύβοιας παρακαλούνται να 

επισυνάψουν και φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) 

 

Προσοχή: Να μη συμπεριλαμβάνονται προς αποζημίωση οι μέρες απεργιών, αργιών, 

αναστολής λειτουργίας σχολείων λόγω εκτάκτων αναγκών, συνελεύσεων, εκδρομών, 

αναρρωτικών αδειών ή μέρες που για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν παρείχατε υπηρεσία.  

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  

        

 

 

 

              ΣΥΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


