ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
(ςυμπλθρώνεται από τθν Υπθρεςία)

ΑΙΣΗΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙΔΙΟ Ε ΚΡΑΣΙΔΙΟ
(ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΚΠ/Η Ε ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΚΠ/Η)
για το ςχολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο.Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Griechisches Generalkonsulat - Erziehungsabteilung, Grafenberger Allee 128a – 40237 Düsseldorf
Σηλ.: 0211 6885196 Φαξ: 0211 6986228

(ΜΕΩ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ……………………………)
Επώνυμο: …………………………………............................ Όνομα: ………………………….. Όνομα Πατρόσ: ………………………….………..
Κλάδοσ: ……………………………………………………………….
Γραφείο Εκπαίδευςησ που ανήκω:………………………………………………………………………………………………………………..
Σηλζφωνα επικοινωνίασ: ταθερό:…………………………..........….. Κινητό:...........................................................................

→ Εμπίπτω ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ του άρκρου 13 του Π.Δ 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α΄), τθσ παρ. 8 του άρκρου 1
του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄), του άρκρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ258,τ.Α΄) ι του άρκρου 6 του
Ν.3454/2006 (ΦΕΚ75,τ.Α΄).*(Α)
1. Συνολικι αναγνωριςμζνθ προχπθρεςία: ____ ζτθ, ____ μινεσ, ____ θμζρεσ
(μζχρι 31-8-2011)
2, 5 μόρια για κάθε ζτοσ
2. Συνολικά ζτθ υπθρεςίασ ςτο εξωτερικό _____ ζτθ, _____ μινεσ, _____ θμζρεσ
(μζχρι 31-8-2011)
2,5 μόρια για κάθε ζτοσ υπηρεςίασ ςτο
Εξωτερικό
3. Υπθρεςία ςτο Εξωτερικό ςε δφο ι περιςςότερα Σχολεία
Έτοσ απόςπαςησ
ςτο
Εξωτερικό

ο

1 Σχολείο

ο

2 Σχολείο

ο

3 Σχολείο

Από 15 χλμ. ζωσ 30 χλμ.
Από 30 χλμ ζωσ 50 χλμ.
Από 50 χλμ ζωσ 100 χλμ.
Από 100 χλμ. και άνω
Υπθρεςία ςε 3 ςχολεία και άνω ςε διαφορετικζσ πόλεισ

ο

4 Σχολείο

1 μόριο
2 μόρια
3 μόρια
4 μόρια
6 μόρια

Χιλιομετρική
Απόςταςη
ςχολείου
τοποθζτηςησ
και
ςχολείου/ων
διάθεςησ

Μόρια

4. Οικογενειακοί λόγοι
i. Ζγγαμοσ ι ςε χθρεία ι με άγαμα ανιλικα ι ςπουδάηοντα τζκνα (φυςικά, κετά ι αναγνωριςμζνα)
ι μονογονεϊκι οικογζνεια ι ςε διάηευξθ με επιμζλεια τζκνων.
4 μόρια
ii. Αρικμ. τζκνων: ______

4 μόρια για το 1ο
4 μόρια για το 2ο
6 μόρια για το 3ο
7 μόρια για κάθε τζκνο πάνω από 3

iii. Συνυπθρζτθςθ ι ςυντοποκζτθςθ** (Β):

iv. Φοίτθςθ τζκνων ςε ςχολείο:

Α/κμια Εκπ/ςθ
Δ/κμια Εκπ/ςθ

4 μόρια

4 μόρια
6 μόρια

Τζκνα εκπαιδευτικών που φοιτοφν ςε Ελλθνικά ςχολεία
2 μόρια ανεξαρτήτωσ
αριθμοφ τζκνων

5. Πρώτθ προτίμθςθ:

2 μόρια

6. Διδακτορικό Δίπλωμα***(Γ):
i. Στθν ειδικότθτα ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ
ii. Σε άλλο αντικείμενο

5 μόρια
4 μόρια

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
i. Στθν ειδικότθτα ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ
ii. Σε άλλο αντικείμενο

3 μόρια
2 μόρια

7. Γνώςθ τθσ γλώςςασ τθσ χώρασ απόςπαςθσ
Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2
ι Goethe -Zertifikat Β2 ι Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB).

1 μόριο

Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 ι
Goethe - Zertifikat C1 ι Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).

1,5 μόριο

Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2,
2 μόρια
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ι
Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) ι Zentrale Oberstufenprüfung (ΗΟP) ι
πτυχίο ι μεταπτυχιακόσ ι διδακτορικόσ τίτλοσ γερμανόφωνου πανεπιςτθμίου
ι πτυχίο Γερμανικισ Φιλολογίασ.
Θ βακμολογία ςτθν ξζνθ γλώςςα κατά τισ εξετάςεισ του ΥΠΔΒΜΘ

x 0,02 μόρια

Επικυμώ μετακίνθςθ κατά ςειρά προτίμθςθσ ςτισ ακόλουκεσ ςχολικζσ μονάδεσ ι ςε Γραφείο Σ.Ε***(Δ):
Α/Α
προτίμηςησ

Σχολική μονάδα ή Γραφείο Εκπαίδευςησ

Θμερομθνία, ………………………

Γραφείο Εκπαίδευςησ όπου ανήκει η
ςχολική μονάδα

Ο/Θ Αιτ………….

…………………………………….
Επιςημαίνεται ότι η αίτηςη του/τησ ενδιαφερομζνου/ησ θα πρζπει
να ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα αποδεικτικά ζγγραφα.
Διευκρινίηεται ότι:
*Α) Κατά τισ τοποκετιςεισ και μετακινιςεισ των αποςπαςμζνων ςτο εξωτερικό εκπ/κών λειτουργών, οι εμπίπτοντεσ ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ του
άρκρου 13 του Π.Δ 50/96 (ΦΕΚ 45Α) ,τθσ παρ. 8 του άρκρου 1 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄), του άρκρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ258,τ.Α΄) ι
του άρκρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75,τ.Α΄), τοποκετοφνται ι μετακινοφνται, κατά προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ.
**Β) Ωσ ςυνυπθρζτθςθ εννοείται και θ υπθρζτθςθ με ςφηυγο μθ εκπαιδευτικό
***Γ) Σε περίπτωςθ που υπάρχουν μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα ςτο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται το ανώτερο. Οι τίτλοι, ςε
περίπτωςθ που προζρχονται από ιδρφματα του εξωτερικοφ, κα πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
***Δ) Στα Γραφεία Συντονιςτών Εκπαίδευςθσ τοποκετοφνται εκπ/κοί μετά από ςφμφωνθ γνώμθ του Συντονιςτι Εκπ/ςθσ.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16, παρ.12 του Π.Δ.50/1996, ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προθγοφνται οι εκπαιδευτικοί που υπερζχουν κατά
κριτιριο με τθν εξισ ςειρά:
α) Συνυπθρζτθςθ
β) Οικογενειακοί λόγοι
γ) Συνολικι υπθρεςία
δ) Πρώτθ προτίμθςθ

