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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
               2. Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης  
               3. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

 
ΘΕΜΑ : «Διοικητικός έλεγχος των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων». 
 

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και σε εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/8-12-2014 (ΑΔΑ:Ω05ΓΧ-Θ3Β) 
εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με 
τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. όπως προβούν 
σε έλεγχο δικαιολογητικών που απαιτούνται για την  πρόσληψή τους ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την 
κατάταξή τους κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους με-
τά την πρόσληψη.  

Αναλυτικότερα σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο έλεγχος των πτυχίων, των πιστοποιητικών και 
στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψη καθώς και του συνόλου των στοιχείων που συ-
μπεριλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (εγγραφή στην Επετηρίδα 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, τίτλοι σπουδών-πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικά διπλώματα, πι-
στοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.α.), τα οποία αποδεικνύουν την κατοχή βασι-
κών-κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών προσόντων και από τα οποία τεκμηριώνεται η νομιμότητα 
της υπαλληλικής σχέσης και κατάστασης (βαθμολογική/μισθολογική κατάταξη). 

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. σύμφωνα με τα αρθρ. 20, 21 και 26 της 
αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ1340/τΒ/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι καθ’ 
ύλην αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, εφι-
στάται η προσοχή στη τήρηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, 
καθώς και στην παρακολούθηση και καταγραφή τόσο των προσλήψεων, όσο και των απολύσεών των 
ανωτέρω εκπαιδευτικών. 

 
                                                                                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Εσωτερική διανομή: 
α) Δ/νση Διοίκ/σης Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Β΄ 

β) Δ/νση Διοίκ/σης Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Β΄                              ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 


