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Στο  πνεύμα  της  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  για  τον  «έλεγχο  
νομιμότητας πτυχίων και λοιπών πιστοποιητικών» η Διεύθυνσή σας ζητά από τους συναδέλφους, 
με  σχετικό  έγγραφο,  την  επικαιροποίηση  του  προσωπικού  τους  μητρώου  με  την  προσκόμιση 
εγγράφων  (πτυχίων,  μεταπτυχιακών τίτλων,  κλπ)  τα  οποία  ήδη  έχουν  κατατεθεί  και  υπάρχουν 
στους προσωπικούς φακέλους. Η όλη διαδικασία όχι μόνο θα ταλαιπωρήσει τους συναδέλφους με 
την αναζήτηση δικαιολογητικών που ήδη υπάρχουν στους φακέλους τους αλλά και θα επιβαρύνει 
τις ήδη βεβαρημένες δ/νσεις των σχολείων και τους συναδέλφους με αναίτια γραφειοκρατία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν προσκομίσει τουλάχιστον δύο φορές τα πτυχία τους 
(όταν εγγράφηκαν στην επετηρίδα ή έδωσαν εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, και όταν διορίστηκαν) και αυτά 
υπάρχουν στους φακέλους τους. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι για το διορισμό μας στη δημόσια 
εκπαίδευση το μόνο απαραίτητο έγγραφο είναι το πτυχίο μας. Τα υπόλοιπα πτυχία ή πιστοποιητικά 
που  ζητάτε  αφορούν  τη  διεκδίκηση  κάποιας  θέσης  ευθύνης  ή  την  μετέπειτα  εξέλιξη  κάθε 
συναδέλφου. Στο πλαίσιο αυτό είναι αυτονόητο ότι δημιουργούνται σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά 
με τη σκοπιμότητα της εγκυκλίου σας. Για μας είναι προφανές ότι αξιοποιείται η ευκαιρία για την  
αναλυτική  καταγραφή  επικαιροποιημένων  στοιχείων  για  την  κατάταξη  και  αξιολόγηση  των 
συναδέλφων μας.

Για  αυτούς  τους  λόγους  ζητάμε  να  αποσύρει  η  Διεύθυνσή  σας  την  σχετική  εγκύκλιο.  Τα 
στοιχεία που χρειάζονται υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών τους οποίους 
τηρεί  η  υπηρεσία.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  σε  κάποιο  φάκελο  λείπει  οποιοδήποτε 
στοιχείο σχετικό με τα επιστημονικά προσόντα διορισμού ή την μετέπειτα εξέλιξη, τότε μόνο αυτό 
να ζητηθεί από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό.

Παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες.
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