ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Επιλέξιμες Δαπάνες:
1. Διαμονή – δαπάνη ξενοδοχείου (ως 170 € per night) σε μονόκλινο.
Για την κάλυψη της δαπάνης διαμονής θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν τα εξής παραστατικά –
δικαιολογητικά:
•

Σε περίπτωση που το ξενοδοχείο εξοφληθεί μετρητοίς πρέπει στο τιμολόγια να υπάρχει
σχετική ένδειξη

•

Σε περίπτωση που το ξενοδοχείο εξοφληθεί με πιστωτική κάρτα χρειάζονται η απόδειξη που
εκδίδεται από το μηχάνημα της πιστωτικής και η κίνηση του λογαριασμού

•

Το τιμολόγιο είναι προτιμότερο να είναι στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού (βλ. Πιο
κάτω)

β) Στοιχεία Eιδικού Λογαριασμού στα τιμολόγια :
EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO
ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN (ή Ε.Κ.Π.Α.)

NATIONAL AND KAPODISTRIAN
UNIVERSITY OF ATHENS (or N.K.U.A.)

EIΔIKOΣ ΛOΓAPIAΣMOΣ KONΔYΛIΩN EPEYNAΣ (ή

SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH GRANTS (or

Ε.Λ.Κ.Ε.)

S.A.R.G.)

Xρήστου Λαδά 6, 105 61 Aθήνα

6 Christou Lada str., 105 61 Athens

A.Φ.M. 090145420, Δ' ΔOY Aθηνών

VAT Reg. No EL 090145420

2. Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής
Για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης και επιστροφής απαιτούνται τα εξής παραστατικά:
•

Η κράτηση των εισιτηρίων θα πρέπει να μην γίνει ηλεκτρονικά και η έκδοσή τους να
γίνεται με Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων από πρακτορείο στα στοιχεία του Ειδικού
Λογαριασμού (βλ. παραπάνω) . Θα πρέπει να προσκομιστεί και η ηλεκτρονική κράτηση
που θα δοθεί από το πρακτορείο.

•

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ πρέπει να κατατεθούν και οι δύο κάρτες επιβίβασης – boarding pass

•

Δεν πρέπει να γίνει ηλεκτρονικό check in αλλά με την παραδοσιακή μέθοδο.

•

Οι ημερομηνίες των εισιτηρίων πρέπει να ταυτίζονται με τις ημερομηνίες διεξαγωγής του
Συνεδρίου. Σε περίπτωση απόκλισης δεν καλύπτεται η σχετική δαπάνη, παρά μόνο για το

κόστος του ναύλου τις σχετικές με το συνέδριο ημέρες -και μετά από σχετική επίσημη
βεβαίωση του φορέα παροχής των σχετικών υπηρεσιών (αεροπορική εταιρία ή ναυτιλιακή).
3. Ημερήσια Αποζημίωση (105 € ημερησίως)
Τα ποσά που ορίζονται ως ημερήσια αποζημίωση είναι 105 € για τα μέλη ΔΕΠ και 70 € για τους
συνεργάτες.
Για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσης απαιτείται:
•

Οι κάρτες επιβίβασης

•

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

•

Ένα ημερολόγιο κίνησης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ)

Τα συγκεκριμένα παραστατικά χρειάζονται για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης συν την
ηλεκτρονική κράτηση που δίδεται από το πρακτορείο.
4. Συμμετοχή – εγγραφή στο Συνέδριο (εφόσον υπάρχει).
Για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής στο Συνέδριο απαιτείται:
•

Αποδεικτικό είσπραξης από τον φορέα διοργάνωσης του σχετικού ποσού – όχι print out ή
mail, αλλά έγγραφο – παραστατικό τύπου τιμολογίου είτε στα στοιχεία του ΕΛΚΕ είτε στα
προσωπικά σας στοιχεία.

•

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

•

Τα boarding passes.
Τέλος επισημαίνεται ότι οι κάρτες επιβίβασης χρειάζονται σε κάθε περίπτωση διότι

μέσω αυτών αποδεικνύεται η μετάβαση στο Συνέδριο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τα παραστατικά που απαιτούνται για την κάλυψη δαπανών προσκεκλημένων επιστημόνων
του εξωτερικού είναι ίδια με τα ως άνω αναφερθέντα. Οι διαφοροποιήσεις είναι οι κάτωθι:
•

Η δαπάνη ξενοδοχείου είναι ως 130 ευρώ per night

•

Η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται ως του ποσού των 120 ευρώ την ημέρα

•

Ζητείται επίσης σχετικό έγγραφο - πρόσκληση του επιστήμονος του εξωτερικού από
συλλογικό όργανο (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης / Τομέα) ή σχετική επιστολή του
Προέδρου του Τμήματος.

•

Ζητείται φωτοτυπία του διαβατηρίου του προσκεκλημένου

•

Ζητείται σχετική απόδειξη είσπραξης της ημερήσιας αποζημίωσης (βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ - Ε-ΔΠ-07-Ε6.V5. Απόδειξη καταβολής αποζημίωσης .

•

Ζητείται ημερολόγιο κίνησης στα αγγλικά – βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Ε-ΔΠ-07-Ε8.V6. Ημερολόγιο Kίνησης στα Aγγλικά

Τα ως άνω προκύπτουν από το σχετικό ΦΕΚ (Αριθμ. Φύλλου 1967, 5 Οκτωβρίου 2007) που
επισυνάπτεται και βρίσκονται στις σελίδες 6-9.

