
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΔΘΓΡΟΜΩΝ  

 

Σελ απνδεκίωζε εθδξνκώλ δηθαηνύηαη ν εθπαηδεπηηθόο ν 

νπνίνο ζπλνδεύεη καζεηέο ζε εθδξνκή, πέξαλ ηνπ ωξαξίνπ 

ηνπ ζρνιείνπ. Ζ απνδεκίωζε απηή κπνξεί λα είλαη κε ή ρωξίο 

δηαλπθηέξεπζε, θαη ην πνζό ηεο απνδεκίωζεο εμαξηάηαη από 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη αλ ππάξρνπλ ή όρη απνδείμεηο 

δηαλπθηέξεπζεο.  

ΑΠΟΓΟΥΔ 

Γηα ηελ απνδεκίωζε εκεξήζηαο ΔΘΓΡΟΜΖ, ε ακνηβή ηζνύηαη 

κε ην 1/3 ηεο απνδεκίωζεο εθηόο έδξαο, δειαδή κε 9,78 €. 

ε απηό ην πνζό ππάξρεη θξάηεζε ππέξ Μ. Σ. Π. Τ. 2 % .  

Γηα ηελ απνδεκίωζε ΔΘΓΡΟΜΖ δύν θαη πεξηζζνηέξωλ 

εκεξώλ, ε απνδεκίωζε ηζνύηαη κε ην 1/3 ηεο απνδεκίωζεο 

εθηόο έδξαο ( 9,78 € ) γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο, θαη κε ην 

πνζό ηωλ 29,35 € γηα θάζε κηα επηπιένλ εκέξα. ην πνζό 

απηό πξνζηίζεηαη θαη ε απνδεκίωζε δηαλπθηέξεπζεο, ε νπνία 

ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ ην πνζό ηωλ 35,22 € αλά 

εκέξα. Ζ θξάηεζε ππέξ Μ. Σ. Π. Τ. 2 % ππνινγίδεηαη ΜΟΝΟ 

ζηελ απνδεκίωζε εθηόο έδξαο θαη όρη ζην πνζό 

δηαλπθηέξεπζε. 

ΖΜΔΗΩΖ : Σελ απνδεκίωζε ηωλ 29,35 € δηθαηνύηαη ν 

εθπαηδεπηηθόο πνπ ζπλνδεύεη ζε εθδξνκή ΜΟΝΟ όηαλ 

πξνζθνκίζεη θαη απόδεημε δηαλπθηέξεπζεο. Αλ δελ ππάξρεη 

απόδεημε δηαλπθηέξεπζεο ηόηε αλεμαξηήηωο δηάξθεηαο ηεο 

εθδξνκήο, ε απνδεκίωζε πεξηνξίδεηαη ζην πνζό ηωλ 9,78 € 

κόλν. 

Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά : 

1. Έγθξηζε ηεο εθδξνκήο. Ζ έγθξηζε ΠΡΔΠΔΗ λα είλαη 

ΠΡΩΣΟΣΤΠΖ.  

2. Δπηθπξωκέλν θωηναληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ πξάμεωλ ηνπ 

ζπιιόγνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν ΑΡΥΖΓΟ θαη νη 

ΤΝΟΓΟΗ θαζεγεηέο, ν αξηζκόο ηωλ καζεηώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδξνκή θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ 

καζεηώλ ηεο ηάμεο, βάζε ηνπ νπνίνπ ζα πξνθύπηεη όηη ζηελ 

εθδξνκή ζπκκεηείραλ ηα 3/4 ηωλ καζεηώλ. 

3. Βεβαίωζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ όηη ε εθδξνκή έρεη 



πξαγκαηνπνηεζεί. 

4. Ολνκαζηηθέο απνδείμεηο μελνδνρείνπ ζηηο νπνίεο ζα 

αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ην Α. Φ. 

Μ. ηνπ, νη εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο θαη ην πνζό.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 1 : Αλ ην πνζό είλαη κηθξόηεξν ηωλ 35,22 €, 

ηόηε ζηελ απνδεκίωζε δηαλπθηέξεπζε αλαγξάθεηαη ην πνζό 

απηό. Αλ είλαη κεγαιύηεξν, ηόηε αλαγξάθεηαη ην πνζό 35,22 

€. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 2 : Αλ δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο από ην 

μελνδνρείν αιιά από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν, ηόηε 

επηζπλάπηεηαη θαη θωηνηππία ηνπ θαμ ηνπ γξαθείνπ πξνο ην 

μελνδνρείν, γηα ηελ θξάηεζε ηωλ δωκαηίωλ. ( Γηα θαιύηεξε 

εμππεξέηεζή ζαο, θξνληίζηε λα εθδίδεη ην μελνδνρείν 

ηηκνιόγην ) 

5. Θαηαζηάζεηο πιεξωκήο ζε ηξία ( 3 ) αληίηππα. 

ηνηρεία Πνπ Απαηηνύλ πκπιήξωζε ηελ Θαηάζηαζε 

Πιεξωκήο 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη : 

• Σν Γξαθείν ζην νπνίν ππάγεηε ην ζρνιείν. Αλ ην ζρνιείν 

ππάγεηε ζηελ Γηεύζπλζε, δηαγξάθεηε ηελ αληίζηνηρε 

γξακκή. 

• Σελ Γ. Ο. Τ. πιεξωκήο 

• Σελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη ηνλ πξννξηζκό ηεο 

• Σν νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

• Σνλ Α.Φ.Μ. ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

• Σελ Γ. Ο. Τ. ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

• Σν ζύλνιν ηωλ εκεξώλ ηεο εθδξνκήο  

• Σνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζηελ εθδξνκή θαη ην ζύλνιν 

ηωλ καζεηώλ ηεο ηάμεο 

• Σελ πόιε, ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο θαη ην 

νλνκαηεπώλπκν ηνπ Γηεπζπληή / Γηεπζύληξηαο 


