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ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΛΤΨΗ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΔΤΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΟΜΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΤΝΜ 

Δ ΔΚΠΡΟΩΠΗΔΙ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ 
 

Ο ΠΑΣΥΝΜ ζα θαιύπηεη ινγηθά θαη αλαγθαία έμνδα εθόζνλ θαηαηεζνύλ από ηα κέιε ηνπ ΔΣ ή ησλ Τνκέσλ γηα 
ζθνπνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο / εθπξνζώπεζεηο ζε ζπλεδξηάζεηο / ζπλαληήζεηο ζην 

εμσηεξηθό. Καηά θαλόλα, θαιύπηνληαη νη ζπλεδξηάζεηο / ζπλαληήζεηο ηνπ ICM, ICN, EMA, EFN, EFNNMA+WHO, 

CMNF θαη νη εθπξνζσπήζεηο ησλ Τνκέσλ ζηα αληίζηνηρα Επξσπατθά ζώκαηα θαη όπνηεο άιιεο εθπξνζσπήζεηο ην ΔΣ 
ΠΑΣΥΝΜ απνθαζίζεη ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα ζθνπνύο θαζνξηζκνύ ησλ εμόδσλ, ην ΔΣ απνθαζίδεη όπσο εγθξίλεη 
ηνπο πην θάησ εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο θάιπςεο εμόδσλ Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΣΥΝΜ θαη 
ησλ Μειώλ ησλ ΔΣ ησλ Τνκέσλ, έηζη ώζηε λα ππάξρεη νκνηνκνξθία θάιπςεο εμόδσλ, θαζώο θαη νξζνινγηζηηθή 
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Η ηήξεζε ησλ αξρώλ απηώλ, απνηειεί βαζηθή επζύλε ηνπ 
Τακία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηνπ εθάζηνηε πξνζώπνπ πνπ ππνβάιεη θαηάζηαζε εμόδσλ.  
 

I. Οδοιποπικά 
 Με τπένο – Τα εηζηηήξηα ηξέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη 2εο ζέζεο ή θζελόηεξα αλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα 
εηζηηεξίσλ ζε ρακειόηεξεο ηηκέο. 
 Αεποποπικώρ – Τα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθήο ζέζεο (όρη 1εο) κε πξνζπάζεηα 
εμαζθάιηζεο ρακειόηεξνπ θόζηνπο. Θα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα εμεύξεζεο 
νηθνλνκηθώλ εηζηηεξίσλ θαη πηήζεσλ.   

 Σαξί – Τα έμνδα κε ηαμί ζα θαιύπηνληαη αλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή πξνζβάζηκε δεκόζηα ζπγθνηλσλία. Τν 

ύςνο απνδεκίσζεο γηα ηαμί δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 40€ (Επξώ) 

 Με αςτοκίνητο – Θα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ πξνο ην ρώξν ζπλάληεζεο κε 
βάζε ηελ αλαινγία 0,13 € / ρικ. Έμνδα ζηάζκεπζεο ζα θαηαβάιινληαη εθόζνλ δελ μεπεξλνύλ ηα 15€. 
 Λεωφοπείο – Τν θόζηνο κε Λεσθνξείν ζα θαηαβάιιεηαη εθόζνλ απνηειεί ηελ νηθνλνκηθόηεξε ιύζε 
δηαθίλεζεο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκόηεξε θαη νηθνλνκηθόηεξε δηαδξνκή πξνο ην ρώξν ηεο εθάζηνηε 
ζπλεδξίαζεο / ζπλάληεζεο.  
 

II. Γιαμονή 

Καηαβάιινληαη έμνδα δηακνλήο γηα δσκάηην κε πξόγεπκα ζηε βάζε θαζνξηζκέλεο ηηκήο από ην μελνδνρείν αλά 
βξάδπ. Θα θαιύπηεηαη ην θόζηνο γηα ηηο κέξεο πνπ ζα δηαξθεί ε ζπλάληεζε κε έλα επηπξόζζεην βξάδπ. Όηαλ 
ππάξρεη επρέξεηα θαη δελ ζπληξέρεη ζνβαξόο ιόγνο, ην δσκάηην επηβάιιεηαη λα κνηξάδεηαη ζε δύν εθπξνζώπνπο. 
Αλ πξόθεηηαη ν εθπξόζσπνο λα ζπλνδεύεηαη από άιιν κε εμνπζηνδνηεκέλν από ην Σύλδεζκν άηνκν, ηόηε ηα έμνδα 
ηνπ ζπλνδνύ επηβαξύλνπλ ηνλ ίδην.  
 

III. Γεύματα 

Γεύκα θαη Δείπλν θαιύπηνληαη κε ηε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ησλ 30€ ην θαζέλα. Απηά ζα θαηαβάιινληαη λννύκελνπ 
όηη ην πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ δελ θαιύπηεη γεύκα ή δείπλν.  
 

IV. Άλλα Έξοδα 
Άιια έμνδα όπσο ηειεθσληθέο θιήζεηο, ηαρπδξνκηθά, πξνζσπηθέο ππεξεζίεο, έμνδα δηαζθέδαζεο, θνηλσληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αλαςπρήο, πγείαο, αζθάιεηεο απνζθεπώλ θαη δσήο, ηόθνη από θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο, 
ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, αηεθκεξίσηα έμνδα θαη άιια πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο επηβαξύλνπλ ηα 
Μέιε θαη δελ θαηαβάιινληαη από ην Σύλδεζκν. 
  

 

Η θαηαβνιή ησλ εμόδσλ γίλεηαη ην ζπληνκόηεξν θαη εθόζνλ πξνζθνκηζηνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ 
Τακία ηνπ Σπλδέζκνπ ενηός 3 μηνών από ηην ημερομηνία ηης ζσνάνηηζης / ζσνεδρίαζης και εθόζον 
ζσνοδεύονηαι με ηο επιζσναπηόμενο ένησπο καηάλληλα ζσμπληρωμένο και ζσνοδεσόμενο με ηα 
απαραίηηηα δικαιολογηηικά και ηη ζτεηική ανηαπόκριζη για ζκοπούς δημοζίεσζης.  
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