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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά, 17-02-2014
Αρ. Πρωτ.: Φ.7α/1483

Ταχ.  Δ/νση              : Δωδεκανήσου 8Β
Ταχ.  Κώδικας  :  731 32 ΧΑΝΙΑ
Πληροφορίες  : Βουλγαρίδου Βαρβάρα
Τηλέφωνο                : 2821028078,-79
FAX                     : 2821028009
E-mail                       : mail@dipe.chan.sch.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»
ΣΧΕΤ.: 1. Η, με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ. 33906/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363), εγκύκλιος
                 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
            2. Η, με αριθ πρωτ.:   Φ.361.22/7685/Δ1/21-01-2014, εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από τις παραπάνω εγκυκλίους, τις οποίες σας
κοινοποιούμε, η Διεύθυνσή μας ξεκίνησε τον έλεγχο της γνησιότητας και εγκυρότητας των
κάθε είδους Τίτλων, που βρίσκονται στους Ατομικούς σας Φακέλους(Προσωπικά Μητρώα)
και φυλάσσονται στη Διεύθυνσή μας, απευθυνόμενη στις Αρχές που τους εξέδωσαν
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

Παρακαλούμε, θερμά, όσους από εσάς δεν έχετε προσκομίσει στην Υπηρεσία μας και
δεν έχετε ενημερώσει το Προσωπικό σας Μητρώο (ΠΜ.) με κάποιο από τους παρακάτω
Τίτλους, να το πράξετε, άμεσα και, οπωσδήποτε, ως την Παρασκευή, 07 Μαρτίου  2014.
Επισημαίνεται ότι, οι, τυχόν, Τίτλοι που θα προσκομίσετε πρέπει να είναι σε επικυρωμένες
φωτοτυπίες των πρωτότυπων  Τίτλων που κατέχετε και να συνοδεύονται από Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνετε την ακρίβεια των στοιχείων.

Τα έγγραφα με τα οποία συμπληρώνεται το Π.Μ. και ελέγχονται, είναι τα παρακάτω:
1. Τίτλος Σπουδών ( Πτυχίο Πανεπιστημίου εσωτερικού ή Πανεπιστημίου του

Εξωτερικού με την αντίστοιχη ισοτιμία ή επανεκπαίδευση)
2. Παιδαγωγική κατάρτιση (ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ)
3. Μεταπτυχιακός Τίτλος
4. Διδακτορικό Δίπλωμα
5. Δεύτερο πτυχίο

ΠΡΟΣ:
Τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν
οργανικά στη Διεύθυνση Π/θμιας

Εκπ/σης Χανίων

ΚΟΙΝ: Διευθύνσεις Π και Δ Εκπσης
           της Χώρας
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6. Πτυχίο γνώσης ξένων γλωσσών (Σε περίπτωση ξένου τίτλου, οπωσδήποτε αυτός
πρέπει να μεταφρασμένος και επικυρωμένος από δικηγόρο)

7. Πτυχία γνώσης Η/Υ, κάθε επιπέδου δημόσιου ή αναγνωρισμένου φορέα , ΤΠΕ  Α’ ή  Β΄
επιπέδου

8. Σεμινάρια 400 ωρών
9. Εξάμηνη ή Ετήσια επιμόρφωση
10. Βεβαιώσεις όλων των αναγνωρισμένων προϋπηρεσιών
11. Δίπλωμα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης  και ό,τι χρησιμοποιείται ως προσόν

για στελέχη εκπαίδευσης
12. Πρόσφατο πιστοποιητικό Υγειονομικής επιτροπής –ΚΕΠΑ (μόνο σε περίπτωση που

χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογητικό διορισμού)

Επισημαίνουμε ότι:
 Με την παρούσα εγκύκλιο, σας καλούμε να προσκομίσετε, όπως ορίζουμε

παραπάνω, Τίτλους Σπουδών, που δεν έχετε καταθέσει, ακόμη, στην
Υπηρεσία μας

 Αρμόδιος υπάλληλός μας για την παροχή πληροφοριών επί των Προσωπικών  σας
Μητρώων είναι, αποκλειστικά,  ο κ. Βοζινάκης Δημήτριος. (Τηλ: 2821028095)

 Όσοι έχετε, ήδη,  καταθέσει ξενόγλωσσους Τίτλους αμετάφραστους, οφείλετε να
έρθετε στην υπηρεσία μας και σε συνεννόηση με τον κ. Βοζινάκη Δημήτριο, να τους
παραλάβετε (κατόπιν αιτήσεως, με αποδεικτικό παραλαβής), να τους μεταφράσετε
σε δικηγόρο και να τους καταθέσετε, μεταφρασμένους, συνοδευόμενους από
Υπεύθυνη Δήλωση, όπως ορίζεται παραπάνω.

 Η κατάθεση των νέων στοιχείων θα γίνεται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας και
θα  σας χορηγείται ο σχετικός  αριθμός πρωτοκόλλου.

 Όσοι από εσάς βρίσκεστε στο εξωτερικό ή σε υπηρεσίες εκτός εκπαίδευσης θα
επικοινωνείτε με τη Διεύθυνσή μας, μέσω της υπάλληλου μας, κ. Κωνσταντουδάκη
Ευφροσύνης. Τηλ. 2821028081.

Τέλος,
παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μας μονάδων(Δημοτικών και Νηπιαγωγείων)
να:
 Ενημερώσουν, ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο τους

και κατέχουν οργανική θέση σ’ αυτό ή σε άλλο σχολείο του νομού μας
 Φροντίσουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο

σχολείο τους, αλλά βρίσκονται σε κάθε είδους άδεια(αναρρωτική, κύησης, λοχεία,
ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών κλπ)

 Τηρήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών τους στο αρχείο
του σχολείου τους για  να μας τα προσκομίσουν, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ


