Ημερομηνία ενημέρωσης: Οκτώβριος 2018
Οδηγίες για κάλυψη συμμετοχής σε συνέδρια
στο ΠΜΣ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ».
Το ποσό που μπορεί να καλυφθεί από το ΠΜΣ είναι μέχρι 300 ευρώ για συνέδριο εσωτερικού
και μέχρι 1.000 ευρώ για μετακίνηση εντός ΕΕ με έξοδα.

Η ενημέρωση στο διαχειριστή του έργου πρέπει να γίνει 1,5 μήνα πριν το ταξίδι, στο
email chmakri@math.uoa.gr. Εάν υπάρξει αργοπορία η δαπάνη δεν θα μπορεί να
καλυφθεί.
Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:
1.
Εγγραφή. Κάνετε την εγγραφή στο συνέδριο, πληρώνετε και στέλνετε ηλεκτρονικά
την επιβεβαίωση στη διεύθυνση chmakri@math.uoa.gr. Εκδίδετε τιμολόγιο στα στοιχεία του
ΕΛΚΕ και στέλνετε όταν βγει, τον λογαριασμό της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας με την
οποία πληρώσατε, ή αντίγραφο εμβάσματος.
2.
Αεροπορικό εισιτήριο από ίντερνετ. Κάνετε ηλεκτρονική έρευνα από site όπως
www.booking.com για τις ημερομηνίες που θέλετε. Την έρευνα αυτή την κάνετε print screen
και τη στέλνετε ηλεκτρονικά, μαζί με την κράτηση της πιο φθηνής επιλογής και το e-ticket.
Ζητάτε τιμολόγιο στα στοιχεία του ΕΛΚΕ. Χρειάζονται απαραιτήτως και οι κάρτες
επιβίβασης οι πρωτότυπες εάν είναι συμβατικές, ή ηλεκτρονικές.
3.
Αεροπορικό από ταξιδιωτικό γραφείο. Κλείνετε το εισιτήριο και ζητάτε να σας
στείλουν ηλεκτρονικά προσφορά με σφραγίδα και υπογραφή σκαναρισμένα. Την στέλνετε
ηλεκτρονικά. Τους ζητάτε τιμολόγιο στα στοιχεία του ΕΛΚΕ και να το εκδώσουν μετά την
ημερομηνία έγκρισης που θα σας δώσει ο διαχειριστής των οικονομικών. Χρειάζονται
απαραιτήτως και οι κάρτες επιβίβασης οι πρωτότυπες εάν είναι συμβατικές, ή ηλεκτρονικές.
4.
Ξενοδοχείο: Ίδια διαδικασία με το εισιτήριο. Κάνετε εκτύπωση από το site και τη
στέλνετε ηλεκτρονικά. Ή ζητάτε προσφορά με email και την προωθείτε. Όταν είστε εκεί
ζητάτε απόδειξη στα στοιχεία του ΕΛΚΕ.
5.
Εάν τα παραπάνω αθροίζουν σε περισσότερα του εγκεκριμένου ποσού, καλύπτεται
μερικώς η δαπάνη.
6.

Για ό,τι πληρωθεί με κάρτα συνυποβάλλεται ο λογαριασμός. της κάρτας

7.

Τα στοιχεία του ΕΛΚΕ είναι:
- ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, ΑΦΜ 090145420 / Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.
- UoA / S.A.R.G., 6 Christou Lada str., 105 61 Athens, VAT Reg. No EL 090145420.

Πληροφορίες: Μακρή Χάρις, Τηλ 210 7276418, chmakri@math.uoa.gr.

