
 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Θεσσαλονίκη, 12/09/2018 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 
Για την απόδοση της δαπάνης μετακίνησης των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΤΑΓΗΣ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 25 και 
26 Σεπτεμβρίου 2018, παρακαλούμε να μας υποβάλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
  

Α. Για τους μετακινούμενους με τρένο, λεωφορείο ή πλοίο (ΟΣΕ, ΚΤΕΛ 
κλπ.): 

 
- τα πρωτότυπα αποκόμματα των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής, 
- πρωτότυπη ονομαστική απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των 
εισιτηρίων. 
 
 Β. Για τους μετακινούμενους αεροπορικώς: 
 
- εκτύπωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 
- ονομαστική απόδειξη πληρωμής του αεροπορικού εισιτηρίου, 
- κάρτες επιβίβασης (boarding passes) άφιξης και αναχώρησης. 
 

Σε περίπτωση πληρωμής του εισιτηρίου με κάρτα, η οποία είναι σε 
άλλο όνομα, παρακαλούμε στην απόδειξη πληρωμής να αναγράφεται και το 
όνομα του συμμετέχοντα. 
 
 Γ. Για τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο αυτοκίνητο (Ε.Ι.Χ.): 
 
- υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης από την έδρα της Υπηρεσίας του 
μετακινούμενου ή από τον τόπο κατοικίας του, εφόσον αυτός βρίσκεται 
πλησιέστερα στον τόπο προορισμού προς την έδρα της ΕΣΔι (Θεσσαλονίκη) 
και αντίστροφα, την οποία θα συμπληρώσουν (μπορούν να την 
προμηθευτούν από τους υπαλλήλους της Σχολής) και στην οποία θα 
αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας 
οδήγησης (δίπλωμα). 
 

Επισημαίνεται ότι για τη μετακίνηση με τον παραπάνω τρόπο δεν 
καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση, όπως ίσχυε, αλλά το αντίτιμο 
του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης 
διαδρομής. (βλ. Ν. 4336/2015, άρθρο 7 παρ. 3 & 4). 
 
 
 
 



 

 
2. ΔΙΑΜΟΝΗ 
 
Η κράτηση και η εξόφληση των δωματίων θα γίνει από τους 

ίδιους τους διαμένοντες, οι οποίοι θα καταθέσουν στη συνέχεια την 
πρωτότυπη απόδειξη στους υπαλλήλους της ΕΣΔι. 

 
 Αποζημιώνεται η δαπάνη διανυκτέρευσης ανά συμμετέχοντα, για 
όσους δικαιούνται αποζημίωση διανυκτέρευσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 άρ. 10, υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/14-08-2015 (ΦΕΚ Α’ 
94). Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι, βάσει των διατάξεων του άρ. 
5 της υποπαρ. Δ9 του παραπάνω νόμου και βάσει του καταβληθέντος ποσού, 
και ορίζεται ως εξής: 

Α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 Ευρώ ανά διανυκτέρευση 
Β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 Ευρώ ανά διανυκτέρευση 
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για διαμονή εντός των 

ορίων των δήμων Αθήνας και Θεσ/νίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε 
κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία, η δαπάνη 
αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. 

 
Οι συμμετέχοντες δικαιούνται διανυκτέρευσης, στις 24 και 25 

Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 
Τα παραστατικά μετακίνησης (εισιτήρια, αποδείξεις, υπεύθυνες 

δηλώσεις, κλπ.) και διαμονής (απόδειξη ξενοδοχείου) θα κατατίθενται από 
την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου έως και τις 05/10/2018 στους 
υπαλλήλους της ΕΣΔι. 
 
 Σας ενημερώνουμε ότι η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι 
υποχρεωτική και τις δύο ημέρες. Σε περίπτωση απουσίας των 
συμμετεχόντων μία από τις δύο ημέρες, δεν θα καλύπτονται οι δαπάνες 
μετακίνησης και διαμονής και δεν θα εκδίδεται από την ΕΣΔι βεβαίωση 
παρακολούθησης. 
 
Παρακαλώ, επικοινωνήστε με την ΕΣΔι, για οποιαδήποτε διευκρίνιση: 
Μαρία Παπαδοπούλου 
Τηλ.: 2310 494115 
Email: oikonomiko@esdi.gr 
Ταχ. Δ/νση: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
Τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά Θεσ/νίκης 
Τ.Θ. 22, Τ.Κ. 55102 
(Υπόψη Τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού) 


