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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 
Σηα πιαίζηα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ καο ζην Π.Ι. επηζπκώ λα ζαο ελεκεξώζσ/ππελζπκίζσ 
γηα ηα εμήο: 
1. Όινη νη απνζπαζκέλνη ζην Π.Ι. (Π.Ι., Υ.Α.Π., Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα) αλεμάξηεηα από ηηο 

δηεπζεηήζεηο πνπ γίλνληαη εληόο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπο ζηα ΝΑΠ, πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ ην 

παξνπζηνιόγην ηνπ Π.Ι. ( ζην Π.Ι ή ζην Παξάξηεκα ηνπ ζηε Λεκεζό) θαη  λ΄ αθνινπζνύλ ην σξάξην 

εξγαζίαο πνπ είλαη θνηλό γηα όινπο (κε εμαίξεζε ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε απόζπαζε δελ ππεξβαίλεη 

ηα 2/5 θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο είλαη 7.30-13.30). 

Σύκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνύο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έλαο απνζπαζκέλνο , αληί λα 
παξνπζηαζηεί ζην Π.Ι. παξνπζηαζηεί ζε θάπνην ζρνιείν ή νπνπδήπνηε αιινύ (π.ρ. Υπνπξγείν 
Παηδείαο), ζα πξέπεη από πξηλ λα ελεκεξώζεη ην Δηδηθό Βηβιίν (Δίζνδνο Π.Ι.) γηα ην πνύ ζα είλαη. 
Όηαλ έξζεη ζην Π.Ι. πξέπεη λα ππνγξάςεη ζην παξνπζηνιόγην ηελ ώξα πνπ έξρεηαη θαη λα βάιεη 
ζρεηηθή ζεκείσζε ζηηο παξαηεξήζεηο. Τν ίδην ηζρύεη θαη αλ ν/ε ζπλάδειθνο απνρσξήζεη  πην λσξίο 
από ηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα. 
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ έλα απνζπαζκέλνο πξνζέιζεη ην πξσί  θαλνληθά θαη  θύγεη ελδηάκεζα γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηόηε πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην βηβιίν απνπζηώλ. 

2. To Π.Ι. θαιύπηεη ηα νδνηπνξηθά ησλ ιεηηνπξγώλ ηνπ, γηα κεηαθηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη.  Τα έληππα γηα ηα νδνηπνξηθά πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

ζπκπιεξσκέλα ζην Λνγηζηήξην ηνπ Π.Ι. (θ. Αγιαΐα Φαηδεγεσξγίνπ) θάζε κήλα, (κέρξη ηηο 8 ηνπ 

επόκελνπ κήλα).  Τνλίδεηαη πσο κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία: 

 Πξέπεη,  όπνπ είλαη δπλαηόλ, λα γίλεηαη ζπλδπαζκόο ππεξεζηαθώλ ηαμηδηώλ. 

 Γηα ηαμίδηα κεηαμύ πόιεσλ/θσκνπόιεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ επαξθώο ππεξεζίεο ηαμί, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ηαμί. Αλ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηήζεη ην ηδηόθηεην ηνπ όρεκα ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη 

σο επίδνκα νδνηπνξηθώλ, ην πνζόλ πνπ αληηζηνηρεί κε ην εηζηηήξην γηα θξάηεζε ζέζεο ηαμί. 

3. Οη ιεηηνπξγνί ηνπ Π.Ι. πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηαθηλήζεηο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο  ηνπο σο κέιε ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (π.ρ. επηζθέςεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο) ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ κεληαίσο, επηπξόζζεηα θαη άιιν  έληππν πέξα από απηό πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ζεκείν 2.  Σπγθεθξηκέλα, ζην έληππν απηό (ην νπνίν  επηζπλάπηεηαη),  ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ν 

Σύλδεζκνο Δπηζεσξεηήο ,ππεύζπλνο  γηα ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ιεηηνπξγόο ηνπ 

Π.Ι. πνπ ππνβάιιεη ην έληππν γηα ηα νδνηπνξηθά, ν νπνίνο ζα επηβεβαηώζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δξάζεο σο κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα γίλεη ζηα πιαίζηα ησλ ΝΑΠ. 

Τν πην πάλσ έληππν πξέπεη λα ππνβάιιεηαη καδί κε ην  έληππν ησλ νδνηπνξηθώλ ζην ινγηζηήξην. 
4. Σεκεηώλεηαη όηη, ηα νδνηπνξηθά γηα ηε θεηηλή ρξνληά πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην ινγηζηήξην κέρξη ηηο 

5.12.2011. Σε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο, ε δηαδηθαζία αθπξώλεηαη. 
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