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26 Σεπτεμβρίου 2008
 
Διευθυντές/ ντριες 
 
Δημοτικών Σχολείων 
Δημόσιων Νηπιαγωγείων 
Ειδικών Σχολείων 

  
Θέμα: Οδοιπορικά για Μετακινούμενους Εκπαιδευτικούς 
           Σχολική Χρονιά 2008/09 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλείστε όπως στείλετε, το συντομότερο 
δυνατό, στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, συμπληρωμένο 
το συνημμένο έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία του κάθε μετακινούμενου 
εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράδειγμα. 
 
Σημειώστε ότι, οδοιπορικά δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται σε 
δύο ή περισσότερα σχολεία, με την προϋπόθεση ότι το σχολείο στο οποίο 
μετακινούνται, είναι πιο μακρυά από το Σχολείο το οποίο είναι η έδρα του 
Εκπαιδευτικού. Ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των οδοιπορικών έχουν οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι. 
 

Υπενθυμίζεται ότι: 

1. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν το πιο οικονομικό 
μεταφορικό μέσο και στις περιπτώσεις που οι μέρες συμπίπτουν για δύο 
ή/ και περισσότερους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο 
όχημα δηλ. να συνταξιδεύουν. 

2. Απαγορεύεται η ενοικίαση ταξί για τη μεταφορά εκπαιδευτικών υπαίθρου.  

3. Σε περιπτώσεις που η μετακίνηση γίνεται με ιδιόκτητο αυτοκίνητο πρέπει 
απαραιτήτως να σταλεί στο Λογιστήριο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας 
και του πιστοποιητικού ασφαλείας του αυτοκινήτου. 

4. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων  θα πρέπει να πιστοποιούν 
την ορθότητα των οδοιπορικών δηλ. τις μέρες που πραγματικά 
έγιναν οι μετακινήσεις που έχουν εγκρίνει. 

5. Επιβάλλεται όπως κάθε χρόνο συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο 
Γ.Λ.16 από τους μετακινούμενους δασκάλους, ασχέτως εάν οι διαδρομές 
παραμένουν οι ίδιες με την προηγούμενη σχολική χρονιά. 

 

 



Παρακαλείσθε όπως μη εξουσιοδοτείτε τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητου οχήματος 
μεταξύ πόλεων και κωμοπόλεων όπου λειτουργούν επαρκώς υπηρεσίες ταξί ή 
λεωφορείων. Σε περιπτώσεις που για δικούς του λόγους, ο δάσκαλος θα 
χρησιμοποιεί το ιδιόκτητο όχημά του, θα του καταβάλλεται ποσό ίσο προς το 
εισιτήριο για κράτηση θέσης ταξί ή λεωφορείου αντί της καταβολής επιδόματος 
οδοιπορικών. (Εγκύκλιος Αρ. 429 ημερ. 18/5/1977  του Υπ. Οικονομικών). 

Σε πλείστες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι αριθμός εκπαιδευτικών ζητούν (εκ 
παραδρομής) οδοιπορικά για μέρες που συμπίπτουν να είναι Δημόσιες αργίες ή 
Κυριακές. Για τερματισμό του φαινομένου αυτού παρακαλείστε, να δώσετε σαφείς 
οδηγίες στους δασκάλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συμπληρώνουν την 
αίτηση οδοιπορικών. Υπεύθυνος για τον έλεγχο και υπογραφή των δελτίων 
οδοιπορικών είναι ο διευθυντής/ντρια του σχολείου της μετακίνησης των 
εκπαιδευτικών. 
Επιπρόσθετα, παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε τα οδοιπορικά για τους 
διακινούμενους  εκπαιδευτικούς  του σχολείου σας για όλη τη σχολική χρονιά 
2008-2009 περί το τέλος Ιουνίου 2009 στο έντυπο Γ.Λ.16. Για πρακτικούς λόγους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το συμπληρωματικό έντυπο Γ.Λ. 16 Α. (Τα έντυπα 
αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, www.treasury. gov. cy). 

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του συνημμένου 
εντύπου παρατίθενται πιο κάτω:  

 

1. Σχολείο έδρας θεωρείται το σχολείο στο οποίο ο εκπαιδευτικός διδάσκει 
τις περισσότερες περιόδους. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
περισσότερο από ένα σχολεία εντός της πόλης ή κοινότητας, ως έδρα 
θεωρούνται όλα τα σχολεία της πόλης ή της κοινότητας. 

2. Απόσταση σε ΧΛΜ (διπλή διαδρομή) από την οικία μέχρι το 
σχολείο της έδρας, πρέπει να μετρηθεί η απόσταση από την οικία του 
δασκάλου μέχρι και το σχολείο της έδρας και να πολλαπλασιαστεί επί 
δύο. 

3. Να δηλωθεί το σύνολο των ΧΛΜ που διανύει ο εκπαιδευτικός κάθε μέρα 
από την οικία του στα σχολεία ΕΔΡΑΣ και ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ μετ’ 
επιστροφής. Να χρησιμοποιηθεί το μέρος του εντύπου στο οποίο 
βρίσκεται το ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ. 

4. Πριν από το όνομα να αναγράφεται πάντοτε ο αριθμός ταυτότητας του 
εκπαιδευτικού με κόκκινη πέννα. 

Παρακαλείστε όπως διευθετήσετε ώστε τα σχετικά έντυπα  να συμπληρωθούν 
κατάλληλα και να σταλούν από τον διευθυντή του σχολείου της μετακίνησης, 
το συντομότερο δυνατό στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη, 1434, Λευκωσία για να καταστεί δυνατή η 
πληρωμή τους.  

Η συνεργασία όλων σας θα εκτιμηθεί πολύ. 

 
Σταύρος Σταύρου 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

για Γενική Διευθύντρια 
 
ΗΠΒΜ88 


