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Θζμα: « Οδοιπορικά ζξοδα εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ λόγω διάκεςθσ για ςυμπλιρωςθ μζρουσ
του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου για το διάςτθμα Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2019 »
Κφριε/α Διευκυντά/ντρια,
το πλαίςιο ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ , και για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών που
κα διατεκοφν για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, παρακαλοφμε όπωσ ενθμερώςετε τουσ
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ςασ, με το παρόν ζγγραφο, για τισ ενζργειεσ που πρζπει να προβοφν ώςτε να
αποηθμιωκοφν για τισ μετακινιςεισ τουσ για το διάςτθμα Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2019.
ασ υπενκυμίηουμε ό,τι τα δικαιολογθτικά

για τουσ

εκπαιδευτικοφσ που κα

μετακινθκοφν

για

ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου , ςε άλλο ςχολείο από αυτό τθσ αρχικισ τουσ τοποκζτθςθσ
(οργανικισ ι προςωρινισ) , και για το χρονικό διάςτθμα από 01-09-2019 ζωσ 31-12-2019 κα κατατεκοφν
ςτθν υπθρεςία μασ μζχρι 21-02-2020 ( επιςυνάπτονται οδθγίεσ και ζντυπα με το παρόν ζγγραφο) .
ασ γνωρίηουμε ό,τι οδοιπορικά ζξοδα δικαιοφνται μόνο οι εκπαιδευτικοί μόνιμοι ι αναπλθρωτζσ ι
ωρομίςκιοι που μετακινοφνται από το ςχολείο τθσ αρχικισ τουσ τοποκζτθςθσ , οργανικισ ι προςωρινισ,
ςε άλλο ςχολείο (ςχολείο διάκεςθσ) , το οποίο δεν ταυτίηεται με τον τόπο κατοικίασ τουσ. ε οποιαδιποτε
άλλθ περίπτωςθ δεν καταβάλλονται οδοιπορικά ζξοδα .

Π.χ. Εκπαιδευτικόσ με τόπο κατοικίασ τθν Πάτρα και τοποκζτθςθ οργανικά ι προςωρινά ςε ςχολικι μονάδα
των Καλαβρφτων διατίκεται για ςυμπλιρωςθ μζρουσ του υποχρεωτικοφ του ωραρίου ςε ςχολείο τθσ
πόλεωσ των Πατρών ,δεν δικαιοφται οδοιπορικά ζξοδα.
Επίςθσ ςασ γνωρίηουμε τα κάτωκι:
α) ςτθν περίπτωςθ που το ςχολείο διάκεςθσ είναι πλθςιζςτερα ςτο τόπο κατοικίασ από ό,τι το ςχολείο
τθσ τοποκζτθςθσ, τότε τα οδοιπορικά ζξοδα κα υπολογίηονται από τον τόπο κατοικίασ . Δθλαδι ςε κάκε
περίπτωςθ τα οδοιπορικά ζξοδα κα καταβάλλονται με βάςθ τθν
ςτισ διαδρομζσ:

τόποσ κατοικίασ – ςχολείο διάκεςθσ

πληςιέςτερη διαδρομι
και

ανάμεςα

ςχολείο τοποκζτθςθσ -

ςχολείο διάκεςθσ.
Π.χ. Εκπαιδευτικόσ με τόπο κατοικίασ τθν Πάτρα και τοποκζτθςθ οργανικά ι προςωρινά ςτο 1Ο Γ.Ε.Λ.
Αιγίου, διατίκεται για ςυμπλιρωςθ μζρουσ του υποχρεωτικοφ του ωραρίου ςτο Γ.Ε.Λ. Κ. Αχαΐασ. Σα
οδοιπορικά ζξοδα κα υπολογιςτοφν από τθν Πάτρα ζωσ το Γ.Ε.Λ. Κ. Αχαΐασ αφοφ αυτι είναι θ κοντινότερθ
απόςταςθ.
β) ςτθν περίπτωςθ που τθν ίδια θμζρα ο εκπαιδευτικόσ ζχει ώρεσ και ςτα δφο ςχολεία (τοποκζτθςθσ και
διάκεςθσ) τα οδοιπορικά ζξοδα κα υπολογίηονται από το ςχολείο τοποκζτθςθσ ςτο ςχολείο διάκεςθσ,
ανεξαρτιτου του τόπου κατοικίασ.
Π.χ. Εκπαιδευτικόσ με τόπο κατοικίασ τθν Πάτρα και τοποκζτθςθ οργανικά ι προςωρινά ςτο Γυμνάςιο
Ψωφίδασ, διατίκεται για ςυμπλιρωςθ μζρουσ του υποχρεωτικοφ του ωραρίου ςτο Γυμνάςιο Ριόλου. Για
τθν/τισ

θμζρα/εσ που ο εκπαιδευτικόσ

πθγαίνει

και ςτα δυο ςχολεία,

τα οδοιπορικά ζξοδα κα

υπολογιςτοφν από το Γυμνάςιο Ψωφίδασ ςτο Γυμνάςιο Ριόλου . Για τθν θμζρα/εσ που ο εκπαιδευτικόσ
πθγαίνει μόνο ςτο ςχολείο διάκεςθσ τα οδοιπορικά ζξοδα κα υπολογιςτοφν με τθν κοντινότερθ απόςταςθ
όπωσ ζχει αναφερκεί ςτο (α) ιτοι από τθν Πάτρα ςτο Ριόλο.
γ) οι εκπαιδευτικοί δφναται να χρθςιμοποιοφν οποιοδιποτε ιδιωτικισ χριςθσ μεταφορικό μζςο (χωρίσ
να είναι απαραίτθτο να είναι ιδιόκτθτο) ςφμφωνα με το άρκρο 9 του Ν.4336/2015, κατά τισ μετακινιςεισ
τουσ, για τθ ςυμπλιρωςθ του εβδομαδιαίου ωραρίου τουσ.
Δεν δικαιοφνται επίςθσ οδοιπορικά ζξοδα εκπαιδευτικοί ,με τόπο κατοικίασ τθν Πάτρα και τοποκζτθςθ
οργανικά ι προςωρινά π.χ. ςτο Γ.Ε.Λ. Βραχνεΐκων ,που διατίκενται για ςυμπλιρωςθ ωραρίου από το Γ.Ε.Λ.
Βραχνεΐκων ςτο Γ.Ε.Λ. Ρίου ι ςτο Γ.Ε.Λ.Καςτριτςίου διότι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, πόλθ κεωρείται ο
ευρφτεροσ οικιςμόσ που περιλαμβάνει τθν ομώνυμθ πόλθ και τουσ ςυνεχόμενουσ

ςυνοικιςμοφσ και

προάςτια, οι οποίοι, ανεξάρτθτα αν είναι διμοι ι κοινότθτεσ, αποτελοφν αναπόςπαςτο

τμιμα του

ευρφτερου οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ και εξυπθρετοφνται από αςτικό ςυγκοινωνιακό δίκτυο.
Αναφορικά με τουσ αναπλθρωτζσ και τουσ ωρομίςκιουσ επιςθμαίνουμε ότι το παρόν ζγγραφο αφορά
αυτοφσ που αμείβονται μζςω Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. (Πχι όςουσ ανικουν ςε πρόγραμμα Ρ.Δ.Ε ι

ΕΣΡΑ ι Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ οι οποίο κα ενθμερωκοφν με άλλο ζγγραφο από τθν κα Στεργιοποφλου
και τθν κα. Αντηουλάτου).
Παρακαλοφμε να δοκεί προςοχι ςτο ςυνθμμζνο ζγγραφο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΟΙΡΟΙΚΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ», βάςει του οποίου κα πρζπει να αποςταλοφν τα δικαιολογθτικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ
εκπαιδευτικοφσ.
Μετά τθν παράκεςθ των ανωτζρω παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.
Σθμείωςθ: Πλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να αποςταλοφν ςε τρία (3) πακζτα. Το πρώτο πακζτο κα
περιλαμβάνει τισ πρωτότυπεσ καταςτάςεισ και δικαιολογθτικά (βλζπε ζγγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΔΟΙΡΟΙΚΩΝ») , το δεφτερο πακζτο κα είναι απλζσ φωτοτυπίεσ του πρώτου,

και το τρίτο πακζτο κα

περιζχει μόνο (ςε απλζσ φωτοτυπίεσ) τθν ανακοίνωςθ διάκεςθσ, τθν υπεφκυνθ διλωςθ, τθν βεβαίωςθ
θμερών διδαςκαλίασ, τα θμερολόγια κίνθςθσ κάκε μινα και τθν ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ .
Πλα τα ςυνθμμζνα ζντυπα , ζχουν αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Δ.Ε Αχαΐασ ςτθν διαδρομι
(Εκπαιδευτικοί/Μετακινιςεισ λόγω διάκεςθσ – Ζντυπα).

υνθμμζνα:
1.

Βεβαίωςθ θμερών διδαςκαλίασ

2.

Ημερολόγιο κίνθςθσ

3.

Τπεφκυνθ διλωςθ

4.

υγκεντρωτικι θμερολογιακι κατάςταςθ

5.

Ζντυπο περιγραφισ απαιτοφμενων δικαιολογθτικών «ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ»

APOSTO
LOS
OIKONO
MOU

Digitally signed
by APOSTOLOS
OIKONOMOU
Date:
2019.09.13
11:46:26
+03'00'

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΦΑΤΗΣ

