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Ηράκλειο, 29-03-2017
Αρ. Πρωτ. :2853

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Θ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail

: Μεταξοχωρίου 15, 71304
: 2038 Ηράκλειο
: Ρουσιάς Γεώργιος
:Μανουρά Μαρία
: 2810529305 -2810529320
: 2810529306
: mail@dipe.ira.sch.gr

Προς:

1.Σχολικές Μονάδες Δημοτικά &
Νηπιαγωγεία
2.Περ/κή Δ/νση Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
3.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
4.Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων
5.ΠΕΚ Ηρακλείου
6.Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Ηρακλείου
7.ΙΕΚ Ηρακλείου
8.ΚΕΔΔΥ Ηρακλείου
9.ΚΠΕ Αρχανών
10.ΚΠΕ Ανωγείων

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων βαθμολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας των
εκπαιδευτικών, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4452/2017.
ΣΧΕΤ.: Το υπ΄ αρίθμ. 355527/Ε2/03-032017 έγγραφο Υπουργείου Παιδείας
Ν. 4452/2017
Σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αρίθμ. 35527/Ε2/03-03-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που αφορά στη
γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4452/2017(ΦΕΚ 17 τ. Α΄ /15-022017),σχετικά με τη βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία καθώς και τη
σχετική αίτηση.
Όσοι από τους εκπαιδευτικούς είχαν υποβάλει αιτήσεις προ της ισχύος του Ν. 4452/2017(ΦΕΚ 17
τ. Α΄ /15-02-2017 ) θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση προσκομίζοντας, εφ΄όσον υπάρχουν
συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από τα ανωτέρω σχετικά.
Παρακαλούμε η αίτηση με τα συνημμένα συμπληρωματικά δικαιολογητικά σκαναρισμένα (αν
υπάρχει δυνατότητα), να αποστέλλονται στο email της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλειου. λόγω του μεγάλου
όγκου των αιτήσεων που αναμένεται να κατατεθεί. Όπως ρητά αναφέρεται στη συνημμένη εγκύκλιο
«..Κάθε αίτηση προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε
άλλου στοιχείου…. Αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευτικού που υποβάλλει την αίτηση….».
Επίσης την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν υποβάλει
αίτηση μέχρι τώρα.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

