
 

ΘΕΜΑ:  Δικαιολογθτικά για τθν κάλυψθ εξόδων μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ  υποψιφιων που 

ςυμμετζχουν ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ το ίδιο ζτοσ κατά το οποίο αποφοιτοφν από Γενικό ι 

Επαγγελματικό Λφκειο και εξετάηονται Πανελλαδικά ςε άλλθ  ςχολικι μονάδα από αυτι ςτθν οποία 

υπζβαλαν αίτθςθ –διλωςθ . 

 Ο κθδεμόνασ του πρζπει, μετά τθ λιξθ των εξετάςεων να κατακζςει μζςω του λυκείου που υπζβαλε 

αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ, προσ τθ Δ.Δ.Ε , αίτθςθ με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

Σα ζντυπα των βεβαιϊςεων και περιςςότερεσ  διευκρινιςεισ  κα τα βρείτε ςτθν εγκφκλιο  με                               

ΑΔΑ: ΩΔ346ΜΣΛΗ-Ο22(Αρ.Πρωτ.φ.251/52789/Α5/10-5-2022 εγκφκλιοσ ΤΠΑΙΘ) και το ΦΕΚ 1918 τ.Βϋ/1-

6-2017  τα οποία ςασ επιςυνάπτω .   

 

α. Βεβαίωςθ του λυκείου αποφοίτθςθσ από τθν οποία να προκφπτει το ζτοσ αποφοίτθςθσ του 

υποψιφιου. 

β. Βεβαίωςθ του προζδρου τθσ  Λυκειακισ  επιτροπισ του εξεταςτικοφ κζντρου ι του προζδρου 

τθσ επιτροπισ του εξεταςτικοφ κζντρου ι του προζδρου του βακμολογικοφ κζντρου, από τθν 

οποία να προκφπτουν τα εξεταηόμενα μακιματα, οι θμζρεσ και οι θμερομθνίεσ ςυμμετοχισ του 

υποψιφιου ςτισ εξετάςεισ . 

 

γ. Βεβαίωςθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ: διευκρινίηουμε ότι μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπ. 

αρικμ.Δ.Ο.Τ./ο/1860/31-03-2017 Τ.Α. με τίτλο: <<Διαδραςτικό Εργαλείο Τπολογιςμοφ Χιλιομετρικϊν 

Αποςτάςεων >>(ΦΕΚ 1638/Βϋ/15-5-2017), ςε όλεσ τισ μετακινιςεισ ο υπολογιςμόσ των χιλιομετρικϊν 

αποςτάςεων πρζπει να γίνεται με χριςθ του  Διαδραςτικοφ Εργαλείου Τπολογιςμοφ Χιλιομετρικϊν 

Αποςτάςεων <<Δ.Ε.Τ.Χ.Α.>> ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://kmd.ggde.gr   και να ςυνοδεφονται 

με το ζντυπο /ψθφιακό ζγγραφο όπωσ αυτό εκδίδεται από τθ διαδικτυακι εφαρμογι 

                                                           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

                             ----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ                     

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η  ΛΑΡΙΑ 

                    ΣΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ         

  

 

 

 

Λάριςα,  16-5-2022 

Αρικ. Πρωτ.: 10700 

 

Σαχ. Δ/νςθ:   Σάκθ Σςιόγκα 11 

 Σ.Κ. - Πόλθ:   41222 Λάριςα 

 Ιςτοςελίδα:    http://dide.lar.sch.gr/ 

 e-mail:    mail@dide.lar.sch.gr 

Πλθροφορίεσ:   Μ. Καρατςουλιά 

Tθλζφωνο:          2414400082        

                

ΠΡΟ: 

 

 

 

 

 

ΟΛΑ ΣΑ  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  

 ν. ΛΑΡΙΑ 

 

https://kmd.ggde.gr/
http://dide.lar.sch.gr/


<<Δ.Ε.Τ.Χ.Α.>>. Σο ανωτζρω ζντυπο αποτελεί μοναδικό απαιτοφμενο δικαιολογθτικό βεβαίωςθσ 

χιλιομετρικισ απόςταςθσ για μετακίνθςθ με ιδιωτικισ χριςθσ μεταφορικό μζςο. 

δ. Αςτυνομικι Σαυτότθτα (φωτοτυπία κθδεμόνα) 

ε. ΑΦΜ  

ςτ. Λογαριαςμόσ  IBAN (ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ κθδεμόνα ) 

η. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ   

 

 

 

 

 

                       ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

 

Η Προϊςταμζνθ του 

Σμιματοσ Β Οικονομικοφ 

 

                    Μαρία  Καρατςουλιά  
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