
     
  
 
 
 
    
                       
Προς:  
1. Σοσς θ.θ. Δ/ληές Δ.. θαη Προϊζη/λες Νεπ/γείωλ  
    ηες Δ΄ Δ/λζες Π.Ε. Αζελώλ 
2. Σης Δ/λζεης Π.Ε. ηες τώρας, κε ηελ παράθιεζε   
    λα ηο προωζήζοσλ ζηης ζτοιηθές κολάδες  
    αρκοδηόηεηάς ηοσς ζε εθπ/θούς ποσ αλήθοσλ    
    οργαληθά ζηε Δ΄ Δ/λζε Π.Ε. Αζελώλ 

 
 

ΘΕΜΑ: «Έιεγτος λοκηκόηεηας πηστίωλ, πηζηοποηεηηθώλ θαη ιοηπώλ ζηοητείωλ ηοσ 
προζωπηθού κεηρώοσ ηωλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Δ΄ Δ/λζες Π.Ε. Αζελώλ». 
ΥΕΣ: 1)  Σν κε αξηζκ. πξση. ΓΙΓΑΓ/Φ.34/42/νηθ.33906/16-12-2013 (ΑΓΑ: ΒΛΓΔΥ-363)   
                 έγγξαθν ηνπ Τπ. Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  
             2) Σν Φ.361.22/7685/Γ1/21-1-2014 έγγξαθν ΤΠΑΙΘ 

 
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο 

λνκηκόηεηαο ησλ πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθώλ  θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γηεύζπλζήο καο,  παξαθαινύληαη: 

1. Οι Διεσθσνηές/-νηριες ηων Δημοηικών Στολείων και οι Προϊζηαμένες ηων 

Νηπιαγωγείων ηης αρμοδιόηηηας μας:  

α)  Να ελεκερώζοσλ ελππόγξαθα ηνπο κόληκνπο εθπ/θνύο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο γηα ην 

ζπλεκκέλν αξρείν ππ΄ αξηζκ. 1 ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζώο θαη γηα ην παξόλ έγγξαθν,  

β) Να ζσγθεληρώζοσλ ηα απαηηνύκελα πηπρία θαη δηθαηνινγεηηθά, όπσο 

πεξηγξάθνληαη πην θάησ ζηελ παξ. 3. θαη ηηο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ εθπ/θώλ ( ζπλεκκέλν 

αξρείν 2 Τπεύζπλε Γήισζε) θαη  

γ) Να επηθσρώζοσλ, θαηόπηλ επίδεημεο ησλ πξσηνηύπσλ, ζε δύο αθρηβή 

θωηοαληίγραθα όια ηα θαηεγνξηνπνηεκέλα ηππηθά πξνζόληα ηνπ ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 3 - 

Πίλαθα Excel θαη ηεο παξαγξ. 3 θάησζη κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθεηαη, γηα όινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ αλήθοσλ οργαληθά ζηο ζτοιείο ποσ δηεσζύλεηε ή βρίζθοληαη ζηε 

δηάζεζε ηοσ Δ΄  Π.Τ..Π.Ε.  Αζελώλ.  

Ιδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηνπο εθπ/θνύο πνπ αλήθνπλ κελ νξγαληθά ζηα ζρνιεία 

πνπ δηεπζύλεηε, αιιά αποσζηάδοσλ κε απόζπαζε ζε άιιεο Γηεπζύλζεηο, ζε Φνξείο, ζην 

εμσηεξηθό, ζε ζέζεηο ζεηείαο ζε άιιε Γηεύζπλζε, Κ.Δ.Γ.Γ.Τ., ζε καθξνρξόληα άδεηα γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν (θύεζε, ινρεία, 9/κελε, αλαξξσηηθή, ζπλδηθαιηζηηθή, θ.ι.π.). ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζαο καδί ηνπο ( πέξαλ ηεο 

ελεκέξσζεο πνπ ζα ιάβνπλ θάπνηνη από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ δηα ησλ 

άιισλ Γηεπζύλζεσλ Π.Δ. ) γηα πην άκεζε ελεκέξσζή ηνπο θαη θαηάζεζε ησλ ηππηθώλ ηνπο 

πξνζόλησλ ζην ζρνιείν νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

Πξνζζέησο νη εθπ/θνί, πνπ έρνπλ απνζπαζηεί εληόο ηεο Γ΄ Γ/λζεο Π.Δ. Αζελώλ, 
παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο.  

                                  
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. 

ΑΣΣΙΚΗ 
Γ΄Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΑΘΗΝΩΝ 
      ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
  Σαρ. Γ/λζε     : Καιακαθίνπ 97 
  T.K             : 174 55, Άιηκνο 
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  Σει.               :  2109919013 
  FAX             :  2109930080 
  e-mail            :  mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 
 

    Άιηκος, 23-1-2014 
    Αρ. Πρωη: 890 
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Δπλόεην είλαη όηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο  πνπ ππεξεηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 
αξκνδηόηεηάο καο, αιιά αλήθνπλ νξγαληθά ζε άιιεο Γηεπζύλζεηο ζα επηιεθζεί ε Γηεύζπλζε ηεο 
νξγαληθήο ηνπο. Σα αληίγξαθα ησλ μελόγισζζσλ εγγξάθσλ κπνξνύλ λα έρνπλ επηθύξσζε 
δηθεγόξνπ (πξναηξεηηθά). 

δ) Να ζσκπιερώζοσλ, κε βάζε ηα έγγξαθα πνπ θαηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 
ζρνιείνπ ηνπο, ην ζπλεκκέλν αξρείν 3- Πίλαθαο Excel  θαη λα ηνλ ππνβάινπλ κέρξη ηηο 15 
Φεβροσαρίοσ 2014  ζηελ Τπεξεζία καο καδί κε ηα πηπρία - δηθαηνινγεηηθά ησλ εθπ/θώλ εης 
δηπιούλ κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 3 θαη ηελ Τπεύζπλε Γήισζε. ηνλ Πίλαθα 
παξαθαινύκε λα κελ επηθέξεηε ηξνπνπνηήζεηο. ηηο ζηήιεο “ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ”  θαη 
“ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ” παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ό,ηη άιιν απαηηείηαη. ηε ζπλέρεηα ε 
Τπεξεζία καο ζα πξνβεί ζηε δηαζηαύξσζε ηεο λνκηκόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ κε ηηο  
εθδνύζεο ππεξεζίεο . Ο ζσλεκκέλος Πίλαθας – αρτείο 3 ζα σποβιεζεί θαη ειεθηροληθά. 

2. Οι σπόλοιπες Διεσθύνζεις Π.Ε. ηης τώρας παξαθαινύληαη λα προωζήζοσλ ην 

παξόλ έγγξαθν ζηα ζρνιεία αξκνδηόηεηάο ηνπο κε ηελ παξαηήξεζε: «Γηα ηοσς 

εθπαηδεσηηθούς ποσ αλήθοσλ οργαληθά ζηε Δ΄ Δ/λζε Π.Ε. Αζελώλ». Οη εθπ/θνί πνπ 

ππεξεηνύλ ζε άιιεο ππεξεζίεο/ Γ/λζεηο θαη αλήθνπλ ζηε Γ΄ Γ/λζε Π.Δ. Αζελώλ, αθνύ 

ζπγθεληξώζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ επηθύξσζή ηνπο θαη λα ηα 

απνζηείινπλ ζε δύν αθξηβή θσηναληίγξαθα καδί κε ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηαρπδξνκηθά ή κε 

όπνηνλ άιιν πξόζθνξν ηξόπν κπνξνύλ ζηο ζτοιείο ηες οργαληθής ηοσς ζέζες ή εάλ είλαη 

ζηε δηάζεζε ηεο Γ/λζήο καο ζηελ Τπεξεζία καο, Καιακαθίνπ 97, 17455 ΄Αιηκνο, κέρξη ηηο 15 

Φεβροσαρίοσ 2014.  

3. Σα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά ποσ ζα θαηαζέζοσλ οη εθπ/θοί ζην Γηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ νξγαληθήο ηνπο ή ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπ/γείνπ ζε δύν (2) αληίγξαθα είλαη: 

Βαζηθό πηπρίν, Δμνκνίσζε, Μεηεθπαίδεπζε, ΔΛΓΔ, Μεηαπηπρηαθό, Γηδαθηνξηθό, δεύηεξν 

πηπρίν, Ξέλεο Γιώζζεο, Πιεξνθνξηθή (ΣΠΔ1 θαη 2, άιια ζρεηηθά πηπρία), πηπρία εμσηεξηθνύ 

κε αλαγλώξηζε ΓΙΚΑΣΑ, ΓΟΑΣΑΠ, πηπρία ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ, ΠΑΣΔ, ΔΛΔΣΔ, ΑΠΑΙΣΔ, 

ζεκηλάξηα 400 σξώλ, εμάκελα ή εηήζηα θαη νπνηνλδήπνηε άιιν ζεκαληηθό ηίηιν, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πξόζιεςε, κεηάηαμε ή ηελ ηπρνύζα κεηαηξνπή ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ζε ανξίζηνπ  

ρξόλνπ, θαζώο επίζεο θαη ηα ηππηθά εθείλα πξνζόληα, πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ θαηνρή βαζηθώλ 

πξνζόλησλ θαη ηεθκεξηώλνπλ ηε λνκηκόηεηα ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη θαηάζηαζεο. Μαδί κε 

ηα αλσηέξσ ζα θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκέλε ηε ζρεηηθή Τπεύζπλε Γήισζε. Απηνλόεην είλαη όηη 

νιηγνήκεξα ζεκηλάξηα δελ αθνξνύλ ηελ παξνύζα εγθύθιην . 

4. Αξκόδηνη ππάιιεινη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γηεπζπληώλ Γ.., ησλ Πξντζηακέλσλ 

Νεπ/γείσλ, θαζώο θαη ησλ εθπ/θώλ πνπ ππεξεηνύλ ζε άιιεο Τπεξεζίεο είλαη νη: 

Καξαγεσξγνπνύινπ Μαξία, Μαιηέδνπ Υξηζηίλα (ηει: 210-9940116, 210-9958435) θαη  

Σζνπθαιά Καηεξίλα (ηει.: 2109919013). 

                                                                     Ο Δηεσζσληής Εθπαίδεσζες  
ηες Δ΄ Δηεύζσλζες Π.Ε. Αζελώλ 

 
 
                                                              ΕΤΣΡΑΣΘΟ Δ. ΥΑΣΖΗΔΗΜΗΣΡΘΟΤ 

Συνημμένα :  
1) αρχείο 1 το ανωτέρω Σχετικό 1) έγγραφο  
    του Υπ.  Διοικ/κήσ Μετ/θμιςησ & Ηλεκ/κήσ Διακ/ςησ. 
2) αρχείο 2 Υπεφθυνη Δήλωςη 
3) αρχείο 3 Πίνακασ ελέγχου νομιμότητασ πτυχίων (Excel) 
 


