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ΘΕΜΑ:  «Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για 
συμπλήρωση  μέρους του ωραρίου» 
 

Στο αριθμ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, Γενική Διεύθυνση Μισθών που αφορά στο υπόψη θέμα, αναφέρεται ότι «στους 
εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο 
που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 Ν.2685/1999) ή της 
κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά 
τις μετακινήσεις τους, καθ΄ όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε 
ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
Ν.4024/2011». 

Κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 15 και 21 του Ν.1566/1985, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα : 

Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 
οποίοι διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου 
διδασκαλίας σε σχολική μονάδα εκτός έδρας της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής 
τοποθέτησής τους,  καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα στις ακόλουθες περιπτώσεις :   

 
1. Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που διατίθενται για 

συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία της ίδιας βαθμίδας. 
2. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους 

από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά 
έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οι 
εκπαιδευτικοί. 

3. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μια βαθμίδα στην 
άλλη, αλλά για να συμπληρώσουν μέρος του ωραρίου τους μετακινούνται σε 
περισσότερα τους ενός σχολεία της βαθμίδας στην οποία διατέθηκαν. Στην 
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περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της 
βαθμίδας στην οποία έχουν διατεθεί. 

 
Ως έδρα νοείται η σχολική μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οργανικά 

ή με προσωρινή τοποθέτηση και καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα εφόσον 
διατίθενται σε σχολεία άλλης πόλης, κωμόπολης ή χωριού (σύμφωνα και με το 
αριθμ. πρωτ. 2/91480/0022/19-2-2013 έγγραφο της 22ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.) για 
συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους. 
 
Δεν δικαιούνται των οδοιπορικών εξόδων : 

 οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που 
βρίσκονται στο τόπο κατοικία τους,  

 οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται εξ΄ολοκλήρου από την μια στην άλλη βαθμίδα 
εκπαίδευσης και συμπληρώνουν το ωράριο τους σε ένα σχολείο τοποθέτησης. 

 οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται στα σχολεία που λειτουργούν στην 
περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου 
Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη  (παρ. 15 του 
άρθρου 14 του Ν. 1566/1985). 

  
 
 
                                                                                                         Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
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