ΠΕΡΙΠΣΩΗ Α1
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΟ
(από πιζηώζεις ηης Πρσηανείας ή ηοσ Σμήμαηος)

Απαιηείηαι :
-αίηηζη άδειας ηοσ καθηγηηή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη: ν ηίηινο ηνπ ζπλεδξίνπ, ηόπνο
δηεμαγσγήο, νη εκεξνκελίεο ηνπ ζπλεδξίνπ, νη εκεξνκελίεο κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο, ν
ηξόπνο κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθώο, νδηθώο, θιπ) θαζώο θαη πνηνο ζα είλαη ν
αληηθαηαζηάηεο ηνπ. Πίζσ από ηελ άδεηα επηζπλάπηεηαη πξόγξακκα ηνπ Σπλεδξίνπ θαη
πεξίιεςε ηεο εηζήγεζήο ηνπ.
-ενηολή μεηακίνηζης μέλοσς ΔΕΠ εκηός έδρας (ππάξρεη έληππν ηεο Πξπηαλείαο ην
ζπκπιεξώλνπκε εηο δηπινύλ), ην νπνίν κνλνγξάθεηαη από ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο
Δαπαλώλ θαη ππνγξάθεηαη από ηελ Γεληθή Δηεπζύληξηα ησλ Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, ζηε
ζπλέρεηα θαηαηίζεηαη ζην Γεληθό Πξσηόθνιιν θαη όηαλ πάξεη αξηζκό πξσηνθόιινπ ην
αλαδεηνύκε γηα λα ην επηζπλάςεη ν θαζεγεηήο ζηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ. (Προζοτή πρέπει
να καηαηεθεί ζηο Γενικό Πρωηόκολλο ηοσλάτιζηον 10 ημέρες πριν ηη μεηακίνηζη!!!)
-ένηαλμα μεηακίνηζης (νηθνλνκηθό έληαικα-επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα) ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη ηα θνλδύιηα από ηα νπνία ζα απνδεκησζεί ν κεηαθηλνύκελνο θαζεγεηήο.
(Προζοτή πρέπει να καηαηεθεί ζηο Γενικό Πρωηόκολλο ηοσλάτιζηον 10 ημέρες πριν
ηη μεηακίνηζη!!!)
-ημερολόγιο κίνηζης (ζπκπιεξώλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο κεηαθίλεζεο) θαη ππνγξάθεηαη
από ηνλ κεηαθηλνύκελν θαζεγεηή θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο).
-σπεύθσνη δήλωζη ζε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ΙΦ θαη θσηναληίγξαθν ηεο
άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Αποδεικηικά μεηακίνηζης:
- για μεηακίνηζη αεροπορικώς:
i) ηο ζηέλεσορ ηος ειζιηηπίος (εάν ηο ειζιηήπιο είναι ηλεκηπονικό απαιηείηαι
εκηύπωζη ηος e-mail με ηον κωδικό ηος ειζιηηπίος),
ii) οι κάπηερ επιβίβαζηρ και
iii) απόδειξη ζηην οποία να αναγπάθεηαι ηο ανηίηιμο ηος ειζιηηπίος
- για μεηακίνηζη οδικώς (με ΚΤΕΛ) ή ζιδηροδρομικώς:
i) ηα αποκόμμαηα ηων ειζιηηπίων και
ii) απόδειξη ζηην οποία να αναγπάθεηαι ηο ανηίηιμο ηος ειζιηηπίος
- για μεηακίνηζη οδικώς με ΙΧ:
i) οι αποδείξειρ ηων διοδίων και
ii) ςπεύθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ένηςπο).
iii) άδεια κςκλοθοπίαρ ηος αςηοκινήηος (θωηοανηίγπαθο)
Σηελ πεξίπησζε απηή όιεο νη απνδείμεηο εθδίδνληαη νλνκαζηηθά ζην όλνκα ηνπ
κεηαθηλνύκελνπ θαζεγεηή, εμνθινύληαη από ηνλ θαζεγεηή θαη ην πξνβιεπόκελν πνζό
απνδεκίσζήο ηνπ πηζηώλεηαη ζην ινγαξηαζκό κηζζνδνζίαο ηνπ.
Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ θαζεγεηή θαηαηίζεληαη όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζην
Γεληθό Πξσηόθνιιν ζπλνδεπόκελα από αίηεζε πνπ ππνγξάθεη ν θαζεγεηήο.

