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Σηµείωση Νο1: Ο πίνακας οδοιπορικών-χιλιοµέτρων συµπληρώνεται από το σχολείο στο οποίο διατίθεται ο εκπαιδευτικός

Σηµείωση Νο2: Καταχωρείστε (στο σχετικό κελί) τα στοιχεία του δικαιούχου (επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο και ΑΦΜ.)

Σηµείωση Νο3: Καταχωρείστε (στα σχετικά κελιά) τον αύξοντα αριθµό του δροµολογίου, την (κοινή) ηµεροµηνία αναχώρησης και άφιξης του καθενός

Σηµείωση Νο4: Καταχωρείστε (στα σχετικά κελιά) την ηµέρα (βάσει ωρολογίου προγράµµατος) και το δροµολόγιο (αφετηρία - προορισµός - αφετηρία).

Σηµείωση Νο5: Καταχωρείστε (στα σχετικά κελιά) τον αριθµό των συνολικών (µε επιστροφή) χιλιοµέτρων του κάθε δροµολογίου.

Επισήµανση Νο1: ΠΡΙΝ την προώθηση του πίνακα - χιλιοµέτρων στο σχολείο της οργανικής θέσης ή της πρώτης τοποθέτησης του εκπαιδευτικού

παρακαλείστε όπως ελέγχετε τη συµφωνία των στοιχείων του εν λόγω πίνακα µε: α) τα στοιχεία του πίνακα ηµερολόγιο,
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παρακαλείστε όπως ελέγχετε τη συµφωνία των στοιχείων του εν λόγω πίνακα µε: α) τα στοιχεία του πίνακα ηµερολόγιο,

β) το ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου σας,

γ) την υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού και

δ) τη βεβαίωση χιλιοµετρικής απόστασης.

Επισήµανση Νο2: Ο/Η ∆ιευθυντής/ντρια να µην ξεχνά να υπογράφει και να σφραγίζει (στην προβλεπόµενη περιοχή - κελί) και τους δύο (2) πίνακες.

Η παρακάτω επισήµανση αφορά, κυρίως, το σχολείο της οργανικής θέσης ή της πρώτης τοποθέτησης.
Επισήµανση: ΠΡΙΝ την υποβολή του παραπάνω πίνακα και των λοιπών δικαιολογητικών στο Οικονοµικό Τµήµα της ∆.∆.Ε. 
παρακαλείστε όπως ελέγχετε τη συµφωνία των στοιχείων του, µε τα στοιχεία του συνόλου των λοιπών δικαιολογητικών και ιδιαίτερα των:
1. Καταστάσεων Πληρωµής
2. Υπεύθυνων ∆ηλώσεων
3. Συνόλου Ωρολογίων Προγραµµάτων (οργανικής θέσης ή πρώτης τοποθέτησης και σχολείων διάθεσης)
4. Πινάκων - Ηµερολογίων
5. Βεβαιώσεων Χιλιοµετρικών Αποστάσεων

Παρακαλείται ο/η κάθε ∆ιευθυντής/ντρια να φροντίζει για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.
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