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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ ΣΟ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΡΕΧΟΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ε ςυνζχεια τθσ με αρ.πρ. Φ.821/1906Π/113112/Ζ1/25-9-2012 Πρόςκλθςθσ και προκειμζνου να
καλυφκοφν τα εναπομείναντα κενά κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ60 και ΠΕ70
ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ των υντονιςτικών Γραφείων Ντφςςελντορφ και Μονάχου τθσ Γερμανίασ,
Καΐρου τθσ Αιγφπτου και Σιράνων τθσ Αλβανίασ καλοφνται όςοι από τουσ δθμόςιουσ εκπαιδευτικοφσ
Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ επικυμοφν να αποςπαςτοφν για το τρζχον ςχολικό ζτοσ να υποβάλουν
θλεκτρονικά τθν αίτθςθ που αναρτάται ςτον ιςτότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr.
Ρροκειμζνου να γίνει επιλογι εκπαιδευτικϊν για απόςπαςθ ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ ςτα
ανωτζρω Συντονιςτικά Γραφεία, παρακαλοφμε για τθν άμεςθ κοινοποίθςθ με τθν ζνδειξθ του
εξαιρετικώσ επείγοντοσ τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ ςτα ςχολεία τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ ςασ για
ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ περιοχισ ςασ κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΙ.Ρ.Ο.Δ.Ε. για τθν
παραλαβι τθσ παροφςασ μζςω e-mail.
Επίςθσ με ευκφνθ των Προϊςταμζνων Διευκφνςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ ςχολείων
οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να λάβουν γνώςθ τθσ ανωτζρω πρόςκλθςθσ.
1. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
1.Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο http://dipodeaitisi.sch.gr.
2.Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (που επιβεβαιϊνουν τα όςα δθλϊκθκαν ςτθν θλεκτρονικι
αίτθςθ) αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτθ ΔΙΡΟΔΕ, μζςα ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν (ςφραγίδα
ταχυδρομείου), από τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ του υποψθφίου.
3. Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, οι οποίεσ ζχουν τθν ζννοια εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
απόςπαςθ προκειμζνου να ςυνταχκοφν οι ςχετικοί πίνακεσ, ικανοποιοφνται μόνον εφόςον υπάρχουν
ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικό προςωπικό ςτισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ τθσ πρόςκλθςθσ.
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2. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων πρζπει να υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζχρι τθν 10θ Ιανουαρίου 2013
θλεκτρονικά και κα πρωτοκολλοφνται αυτόματα.
3. ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
1. Στθν αίτθςθ δθλϊνεται από τον εκπαιδευτικό το Συντονιςτικό Γραφείο προτίμθςθσ. Οι
υποψιφιοι μποροφν να δθλϊςουν μόνο μία προτίμθςθ.
2. Τθν πρόςκλθςθ ςυνοδεφει πίνακασ ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα Συντονιςτικά Γραφεία
απόςπαςθσ και ο κλάδοσ του εκπαιδευτικοφ που ζχει δυνατότθτα απόςπαςθσ ς’ αυτά.
3. Η αίτθςθ υπζχει κζςθ διλωςθσ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 και του άρκρου 3 παρ. 3 του
Ν.2690/1999. Οι υποψιφιοι προσ απόςπαςθ υποχρεοφνται να αποςτείλουν ςτθ ΔΙΡΟΔΕ εντοσ 3(τριων)
θμερϊν από τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ επικυρωμζνα αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν
κακϊσ και των τίτλων ςπουδϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, που αποδεικνφουν τθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τουσ και αναγνϊριςθ από
το ΔΟΑΤΑΡ. Για τουσ τίτλουσ πιςτοποίθςθσ γλωςςομάκειασ από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ απαιτείται
επικυρωμζνο αντίγραφο από τον φορζα που ζχουν εκδοκεί το οποίο κα υποβλθκεί μαηί με τα υπόλοιπα
δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα παραπάνω.
4. Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται ςτο εξωτερικό κεωροφνται ότι ανικουν ςτθν περιοχι
μετάκεςθσ ςτθν οποία ανικει το ςχολείο από το οποίο αποςπάςτθκαν (άρκρο 8 παρ.3 Ν.2817/2000).
5. Οι εκπαιδευτικοί που είναι Διευκυντζσ ςχολείων ι Ρροϊςτάμενοι Διευκφνςεων Ρ/κμιασ και
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ ι Σχολικοί Σφμβουλοι, υποχρεοφνται να ςυνυποβάλουν και υπεφκυνθ διλωςθ του
Ν.1599/86 ότι, ςε περίπτωςθ απόςπαςισ τουσ, κα παραιτθκοφν από τθ κζςθ που κατζχουν. Η παραίτθςθ
κα πρζπει να ζχει γίνει άμεςα δεκτι από το Συμβοφλιο και να ζχει εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ
απαλλαγισ από τα κακικοντά τουσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ ανακαλείται θ υπουργικι απόφαςθ
απόςπαςισ τουσ.
θμειώνεται ότι:
Οι εκπαιδευτικοί του κλ. ΠΕ04, οφείλουν να διευκρινίηουν τθν ειδικότθτά τουσ (φυςικοί, χθμικοί,
φυςιογνώςτεσ, βιολόγοι, γεωλόγοι), λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί του ανωτζρω κλάδου αποςπώνται
κατά ειδικότθτα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 21 του Ν.3475/2006.

4. ΠΡΟΟΝΣΑ–ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΠΑΗ

1. Υποψιφιοι για απόςπαςθ ςτο εξωτερικό είναι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ οι οποίοι:
α) ζχουν τριετι εκπαιδευτικι υπθρεςία (να ζχουν διδάξει) ςε ςχολεία Π/κμιασ ι Δ/κμιασ
Εκπαίδευςθσ μζχρι και τισ 30/9/2012 από το ΦΕΚ διοριςμοφ.
β) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία αποςπϊνται ι τθσ αγγλικισ, γαλλικισ ι
γερμανικισ όταν αυτι δεν είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ απόςπαςθσ.
2. Η απόςπαςθ των εκπαιδευτικϊν γίνεται για ζνα (1) ςχολικό ζτοσ. Δυνατότθτα παράταςθσ με ι χωρίσ
τθν καταβολι επιμιςκίου υπάρχει, εφόςον διαπιςτωκοφν υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και οι εκπαιδευτικοί κα
κλθκοφν να υποβάλλουν αίτθςθ μετά από εγκφκλιο τθσ ΔΙΡΟΔΕ για τισ παρατάςεισ.
Η ανάλθψθ υπθρεςίασ του αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να γίνει εντόσ 10 θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ απόςπαςισ του.
3. Δεν δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ:
α) Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζχουν αποςπαςτεί ςτο εξωτερικό κατά το παρελκόν και θ απόςπαςι τουσ
ανακλικθκε ι διακόπθκε λόγω πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ ι ανεπάρκειασ ςτθν άςκθςθ
αυτϊν ι αδυναμίασ ανταπόκριςθσ ςτα ειδικά κακικοντά τουσ.
β) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιαδιποτε ποινι για πράξεισ ι παραλείψεισ που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα ι ζχουν τιμωρθκεί με
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι για τθν οποία δεν παριλκε ο χρόνοσ παραγραφισ, κακϊσ και οι
εκπαιδευτικοί εισ βάροσ των οποίων εκκρεμεί Ζνορκθ Διοικθτικι Εξζταςθ (ΕΔΕ).
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5. ΤΝΣΑΞΗ – ΚΤΡΩΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
1. Οι εκπαιδευτικοί κατατάςςονται ςε 2 πίνακεσ επιλογισ Α χωρίσ επιμίςκιο και Β με επιμίςκιο κατά
Συντονιςτικό Γραφείο, γλϊςςα και κλάδο, με βάςθ το ςυνολικό αρικμό μορίων που ςυγκεντρϊνουν.
Η μοριοδότθςθ γίνεται ωσ εξισ:
α. Ξζνθ γλϊςςα χϊρασ υποδοχισ, με άριςτθ γνϊςθ, μόρια 50.
β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν με τθν παρακάτω ςειρά:
Διδακτορικι διατριβι , μόρια 50
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ (master), D.E.A., Magister, μόρια 25
γ. Δεφτερο πτυχίο, μόρια 15
δ. Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ:
Καλι γνϊςθ 10 μόρια
Ρολφ καλι 20 μόρια
Άριςτθ γνϊςθ 30 μόρια
2. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτθ ςυνολικι βακμολογία, θ απόςπαςθ γίνεται με τθ ςυνεκτίμθςθ των
παρακάτω ςτοιχείων:
Οικογενειακι κατάςταςθ με τθν παρακάτω ςειρά:
Συνυπθρζτθςθ
Σε χθρεία με παιδιά
Μονογονεϊκι οικογζνεια
Σε διάηευξθ με παιδιά υπό τθν επιμζλειά του
Ζγγαμοσ με παιδιά
Ζγγαμοσ χωρίσ παιδιά
Άγαμοσ- Διαηευγμζνοσ
3. Mε βάςθ τα μοριοδοτοφμενα ςτοιχεία, καταρτίηονται, με αξιολογικι ςειρά, οι δφο (2) πίνακεσ
επιλογισ (Α χωρίσ επιμίςκιο και Β με επιμίςκιο) ανά χϊρα, γλϊςςα και κλάδο. Οι εκπαιδευτικοί του
πίνακα Β (με επιμίςκιο) αποςπϊνται μετά τθν εξάντλθςθ του πίνακα Α (χωρίσ επιμίςκιο) για κάκε χϊρα.
4. Για κάκε χϊρα κα ςυνταχκεί:
I. Ρίνακασ εκπαιδευτικϊν που ζχουν επαρκι γνϊςθ ςτθν επίςθμθ γλϊςςα τθσ χϊρασ και
II. Ρίνακασ εκπαιδευτικϊν που ζχουν επαρκι γνϊςθ ςε εναλλακτικι/ζσ γλϊςςα/εσ.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ οι
εγγεγραμμζνοι ςτουσ κυρωμζνουσ πίνακεσ εκπαιδευτικοί, κατά τθ ςειρά εγγραφισ, αποςπϊνται και
τίκενται ςτθ διάκεςθ των Συντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ εξωτερικοφ ι των διπλωματικϊν ι προξενικϊν
αρχϊν, όπου δεν υπάρχουν Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ, για τθν τοποκζτθςι τουσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ
περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ.
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6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΠΟΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Οι επιλεγμζνοι προσ απόςπαςθ εκπαιδευτικοί:
Ενθμερϊνονται για τθν επιλογι τουσ από τθ ΔΙΡΟΔΕ, κακϊσ και με κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ δια των οικείων Διευκφνςεων και οφείλουν να παρουςιαςτοφν ςτθ νζα τουσ κζςθ
ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ.
Εάν αδικαιολόγθτα δεν αναλάβουν υπθρεςία μζςα ςτα χρονικά αυτά διαςτιματα, θ Υπθρεςία
προβαίνει, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ, ςτθν αντικατάςταςι τουσ με τθν απόςπαςθ των αμζςωσ επομζνων
εκπαιδευτικϊν από τον αξιολογικό πίνακα επιλογισ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ

Συνθμμζνα:
α) Ζντυπο αίτθςθσ
β) Ζντυπο διλωςθσ προτίμθςθσ Συντονιςτικοφ Γραφείου απόςπαςθσ
γ) Ρίνακασ κλάδων απόςπαςθσ
δ) Ρίνακασ επιμιςκίων
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Υπουργοφ
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζωσ
3. Γραφείο Ειδικισ Γραμματζωσ
4. Γενικι Διεφκυνςθ Ρρωτ/κμιασ & Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ
5. ΔΙ.Ρ.Ο.Δ.Ε- Τμιμα Βϋ(2)
6. Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν
7. Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε.
8. Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Δ.Ε.
9. Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ
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ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΠΑΗ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛ. ΕΣΟ 2012-2013

1.
ΑΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΩΟΥ

2.
Α. ΦΟΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΤΩΟΥ

3.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
π.χ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕ0401

4.
ΕΡΩΝΥΜΟ

5.
ΟΝΟΜΑ

6.

7.

8.
Δ/ΝΣΗ ΕΚΡ/ΣΗΣ

9.
ΝΟΜΟΣ

10.
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΓΑΝ. ΘΕΣΗΣ

ΟΝ. ΡΑΤΕΑ

ΟΝ. ΜΗΤΕΑΣ

11α.
11β.
Δ/ΝΣΗ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΡΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥ ΥΡΗΕΤΕΙ Ο ΕΚΡ/ΚΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-13 & ΤΗΛΕΦΩΝΟ
12. ΤΙΕΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ (ζχω διδάξει ςε ςχολεία Α’κμιασ, Β’κμιασ) από το ΦΕΚ
Διοριςμοφ ωσ τισ 30/9/2012:
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
13. ΕΧΩ ΑΡΟΣΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΤΟ ΡΑΕΛΘΟΝ:
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
ΕΤΗ ...........(αρικμθτικό)
Λάμβανα επιμίςκιο ΝΑΙ  ΟΧΙ 
για ………… ΕΤΗ
14. ΕΙΔΟΣ ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΩ:

ΜΕ ΕΡΙΜΙΣΘΙΟ 

ΧΩΙΣ ΕΡΙΜΙΣΘΙΟ 

15. ΔΙΑΚΟΡΗ ι ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΑΕΛΘΟΝ ςτο εξωτερικό (Ππωσ ορίηεται ςτθν
Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτο Σθμείο 2 Ραράγραφοσ 3):
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
16.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ
ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΩ
(μόνο 1 επιλογι)

20.
ΔΕΥΤΕΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

17. ΕΡΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗ
(Επίπεδο Β2) ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΧΩΑΣ
ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ ι ΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ι ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ι
ΤΗΣ ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ (Πταν
αυτι δεν είναι θ γλϊςςα
τθσ χϊρασ απόςπαςθσ)
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
18.
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

19. ΕΡΙΡΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΧΩΑΣ ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ
ι ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ι ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ι ΤΗΣ ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ:
ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΡΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1) 
ΑΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)


21. ΕΡΙΡΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΡΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)

ΑΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)
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22. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
α. Συνυπθρζτθςθ*
β. Σε χθρεία με παιδιά
γ. Μονογονεϊκι οικογζνεια
δ. Σε διάηευξθ με παιδιά υπό τθν επιμζλειά του
ε. Ζγγαμοσ με παιδιά
ςτ. Ζγγαμοσ χωρίσ παιδιά
η. Άγαμοσ-Διαηευγμζνοσ









23.
ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΙΔΙΩΝ

(* )Αφορά ςτθν διαμονι του ςυηφγου ςτθ χϊρα προτίμθςθσ (μόνιμοσ κάτοικοσ,
εγκατεςτθμζνοσ κλπ.)

24. ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ
α. Διδακτορικό


25. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
___________________
Οδόσ μόν. κατοικίασ
___________________
Νομόσ
___________________
Στακ. τθλ.

β. Μεταπτυχιακό

_______
Αρικμόσ
__________
Τ.Κ.
______________
Κιν. τθλ.



γ. Δεφτερο Ρτυχίο ΑΕΙ

________________
Διμοσ
________________
Χϊρα
_________________
Τθλ. κερινϊν διακοπϊν



_________________
e-mail
_________________
Άλλο τθλ.

Η αίτθςθ ζχει ιςχφ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 Ν 1599/1986. Οι εκπαιδευτικοί που κα επιλεγοφν
αρχικά με βάςθ τα όςα δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ, κα κλθκοφν να προςκομίςουν τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ.

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ…………………..
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

(ΥΡΟΓΑΦΗ)

θμείωςθ:
Διευκρινιςεισ για τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ δίνονται ςτον ιςτότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr .
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ΕΝΣΤΠΟ ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΠΟΠΑΗ
ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΙΚΗ/Ε
ΓΛΩΑ/Ε

ΚΩΔ.

Σ. Γ. ΚΑΪΟΥ

ΑΑΒΙΚΑ

1

Σ.Γ. ΤΙΑΝΝΩΝ

ΑΛΒΑΝΙΚΑ

2

Σ.Γ. ΜΟΝΑΧΟΥ

ΓΕΜΑΝΙΚΑ

3

Σ.Γ. ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΦ

ΓΕΜΑΝΙΚΑ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………..
Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ
………………………
(Τπογραφι)
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΚΛΑΔΩΝ
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013

ΑΦΡΙΚΗ
.Γ.
ΚΑΪΡΟ

ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΡΕ03

ΕΥΡΩΠΗ
.Γ.
ΣΙΡΑΝΑ
ΝΣΤΕΛΝΣΟΡΦ
ΜΟΝΑΧΟ

ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΡΕ60, ΡΕ70, ΡΕ02, ΡΕ11, ΡΕ16, ΡΕ19-20
ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ04
ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ06
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΜΙΘΙΩΝ
Αποςπαςμζνων Εκπαιδευτικών και Διοικθτικών Τπαλλιλων ςτο Εξωτερικό

Α. ΕΥΡΩΠΗ
Α/Α

ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΜΑ

ΕΚΠ/ΚΟΙ-Δ/ΚΟΙ

1

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΤΡΩ

784

2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΤΡΩ

1.334

ΕΤΡΩ

971

B. ΑΦΡΙΚΗ
1

ΑΙΓΤΠΣΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

α.
β.
γ.
δ.

Τελευταία ενθμζρωςθ του πίνακα ςτισ 02-05-12 (ΦΕΚ 807Βϋ/19-03-12-1445Bϋ/02-05-12)
Το επιμίςκιο υπόκειται ςε κρατιςεισ 1% και 2% (Νόμοσ 3986/11, ΦΕΚ 152Αϋ/01-07-11)
Το επιμίςκιο είναι αφορολόγθτο από 01-01-2012 (Ν. 4038/12, ΦΕΚ 14Αϋ/02-02-2012)
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα: 2103443347 ( κ. Ε. Καγιάφα),
2103442484 (κ. Γ. Κατςαϊδϊνθσ)
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