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Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. …………………………………………εντολής μετακίνησής
μου, σας καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά και σας παρακαλώ να ενεργήσετε για την
αποζημίωση της ανωτέρω μετακίνησης.
1. Ημερολόγιο κίνησης, στο οποίο θα αναφέρονται: η ημερομηνία μετακίνησης, ο τόπος
μετάβασης, η διανυκτέρευση ή αυθημερόν επιστροφή, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη
των εισιτηρίων, διοδίων, ο ναύλος ferry-boat καθώς και η συνολική δαπάνη.
2. Εισιτήρια των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και ονομαστικές αποδείξεις
πληρωμής των εισιτηρίων.
3. Υπεύθυνη δήλωση για τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο των ιδίων
ή των συζύγων τους, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου και ο αριθμός αδείας οδήγησης του ιδίου.
4. Αποδείξεις διοδίων κατά τις μετακινήσεις με Ι.Χ. στις οποίες θα αναγράφεται
υποχρεωτικά από τις Υπηρεσίες Διοδίων και η ημερομηνία διέλευσης.
5. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο
κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου έγινε μέσω πρακτορείου ή γραφείου
ταξιδιών, μαζί με την θεωρημένη απόδειξη πληρωμής να επισυνάπτεται και
φωτοαντίγραφο του σχετικού, αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το
γραφείο ταξιδιών.
6. Σε περιπτώσεις που ο μετακινούμενος συμμετέχει με έγκριση της υπηρεσίας σε
Συνέδρια, Σεμινάρια ή εργασίες Κέντρων Ερευνών, θα προσκομίζει την απόδειξη
εγγραφής, εφόσον αναγνωρίζεται η δαπάνη αυτή σε βάρος του Δημοσίου. Η απόδειξη
αυτή πρέπει να είναι πάντοτε ξεχωριστή.
7. Σε περίπτωση συμμετοχής σε εκλεκτορικό, χρειάζεται η πρόσκληση καθώς και η
Βεβαίωση από τον πρόεδρο του εκλεκτορικού σώματος ή του προϊσταμένου του
Τμήματος που συγκαλεί το εκλεκτορικό.
8. Σε περίπτωση μετακίνησης στο εξωτερικό χρειάζεται βεβαίωση η δελτίο τιμών
Τραπέζης, όταν παρίσταται ανάγκη μετατροπής του νομίσματος.
9. Βεβαίωση της αρμόδιαc Αρχής του εξωτερικού για την κατηγορία του ξενοδοχείου
είναι απαραίτητη (μέχρι**** για προέδρους και καθηγητές και*** για διοικητικούς
υπαλλήλους), εφόσον η πληροφορία αυτή δεν προκύπτει από το αντίστοιχο τιμολόγιο.
10. Τέλος, σε περίπτωση συνοδείας εκπαιδευτικής εκδρομής εκτός από έγκριση και
ημερολόγιο κίνησης- χρειάζονται: α) βεβαίωση για την χιλιομετρική απόσταση (η
οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 χιλιόμετρα για αυθημερόν επιστροφή), β)
βεβαίωση γραπτή από το συνοδεύοντα για την πραγματοποίηση της εκδρομής
στην οποία θα υπογράφουν και όλοι οι συμμετέχοντες σπουδαστές.
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