
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2017-2018

ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ κ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Αριθμ. Κατάστασης: ……….

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ

ΥΟΛΔΙΟ: .............................................
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Ο/Η Διεσθσντής/τρια

Βεβαηώλεηαη ότι ο/η παραπάνω καθηγητής/τρια μετακινήθηκε τις ημερομηνίες ποσ αναγραφονται

ΑΠΟ  ………../……...../201…..     ΔΩ  ……...../……...../201…..

Γ.Γ.Δ. Ν.ΧΑΛΚΙΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μαδεμλής Γημήτριος - Οικονομολόγος, Μ.Β.Α.



εκείωζε Νν1: Σν παξνπζηνιόγην - πίλαθαο ρηιηνκέηξωλ ζπκπιεξώλεηαη από ην ζρνιείν ζην νπνίν δηαηίζεηαη ν εθπαηδεπηηθόο

εκείωζε Νν2: Καηαρωξείζηε (ζην ζρεηηθό θειί) ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνύρνπ (επώλπκν, όλνκα, παηξώλπκν θαη ΑΦΜ.)

εκείωζε Νν3: Καηαρωξείζηε (ζηα ζρεηηθά θειηά) ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ δξνκνινγίνπ, ηελ (θνηλή) εκεξνκελία αλαρώξεζεο θαη άθημεο ηνπ θαζελόο

εκείωζε Νν4: Καηαρωξείζηε (ζηα ζρεηηθά θειηά) ηελ εκέξα (βάζεη ωξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο) θαη ην δξνκνιόγην (αθεηεξία - πξννξηζκόο - αθεηεξία).

εκείωζε Νν5: Καηαρωξείζηε (ζηα ζρεηηθά θειηά) ηνλ αξηζκό ηωλ ζπλνιηθώλ (κε επηζηξνθή) ρηιηνκέηξωλ ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ.

Δπηζήκαλζε Νν1: ΠΡΙΝ ηελ πξνώζεζε ηνπ παξνπζηνινγίνπ - πίλαθα ρηιηνκέηξωλ ζην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ζέζεο ή ηεο πξώηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

παξαθαιείζηε όπωο ειέγρεηε ηε ζπκθωλία ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ελ ιόγω παξνπζηνινγίνπ κε: α) ην ωξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ζαο,

β) ηελ ππεύζπλε δήιωζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη

γ) ηε βεβαίωζε ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο.

Δπηζήκαλζε Νν2: Ο/Η δηθαηνύρνο λα κελ μερλά λα ππνγξάθεη ζηελ πξνβιεπόκελε πεξηνρή - θειί θαη ηα δύν (2) παξνπζηνιόγηα.

Δπηζήκαλζε Νν3: Ο/Η Γηεπζπληήο/ληξηα λα κελ μερλά λα ππνγξάθεη θαη λα ζθξαγίδεη (ζηελ πξνβιεπόκελε πεξηνρή - θειί) θαη ηα δύν (2) παξνπζηνιόγηα.

Η παξαθάηω επηζήκαλζε αθνξά, θπξίωο, ην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ζέζεο ή ηεο πξώηεο ηνπνζέηεζεο.

Δπηζήκαλζε: ΠΡΙΝ ηελ ππνβνιή ηνπ παξαπάλω παξνπζηνινγίνπ θαη ηωλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Οηθνλνκηθό Σκήκα ηεο Γ.Γ.Δ. 

παξαθαιείζηε όπωο ειέγρεηε ηε ζπκθωλία ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ, κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ ηωλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηδηαίηεξα ηωλ:

1. Καηαζηάζεωλ Πιεξωκήο

2. Τπεύζπλωλ Γειώζεωλ

3. πλόινπ Ωξνινγίωλ Πξνγξακκάηωλ (νξγαληθήο ζέζεο ή πξώηεο ηνπνζέηεζεο  θαη  ζρνιείωλ δηάζεζεο)

4. Βεβαηώζεωλ Υηιηνκεηξηθώλ Απνζηάζεωλ

Παξαθαιείηαη ν/ε θάζε Γηεπζπληήο/ληξηα λα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηωλ αλωηέξω.

Γ.Γ.Δ. Ν.ΧΑΛΚΙΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
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ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2017-2018

Αριθμ. Κατάστασης: ……….

Γ.Γ.Δ. Ν.ΧΑΛΚΙΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
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