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ΘΔΜΑ: «Γιαδικαζία ςποβολήρ αιηήζεων ππορ ηα Κένηπα Δκπαιδεςηικήρ και
ςμβοςλεςηικήρ Τποζηήπιξηρ (Κ.Δ..Τ.) απμοδιόηηηαρ ηηρ Πεπιθεπειακήρ
Γιεύθςνζηρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ».

Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο
έρνληαο ππόςε :
(1) Σν άξζξν 12 ηνπ λ.2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α) «Κύπυζη Κώδικα Διοικηηικήρ
Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ» κε ηίηιν: «Σήξεζε πξσηνθόιινπ ππεξεζίαο
- Υνξήγεζε βεβαίσζεο γηα ηελ θαηαρώξηζε».
(2) Σν άξζξν 13 ηνπ λ. 4325/2015 «Ηλεκηπονική διακίνηζη εγγπάθυν Δημοζίος Αζθάλεια πληποθοπικών ζςζηημάηυν Δημοζίος» (ΦΔΚ Α΄ 47), ζύκθσλα κε
ην νπνίν όιεο νη ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Γεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ Γεκόζηνπ
Σνκέα

ππνρξενύληαη

λα

παξαιακβάλνπλ

θαη

λα

ρνξεγνύλ

αξηζκό

πξσηνθόιινπ ζηα εηζεξρόκελα θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή
ηειενκνηνηππίαο έγγξαθα.
(3) Σε κε αξηζκ. πξση. 7334ΔΞ/23-03-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Δπηθξαηείαο
θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΑΓΑ: Φ1ΛΦ46ΜΣΛΠ-ΧΖΖ) κε ζέκα:
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«Μηηπώο Χηθιακών Υπηπεζιών - Ενέπγειερ για ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηηρ
Ενιαίαρ Χηθιακήρ Πύληρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ» (www.gov.gr)
(4) Σε κε αξηζκ. πξση. 7335/23-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Δπηθξαηείαο θαη
Φεθηαθήο

Γηαθπβέξλεζεο

(

ΑΓΑ:

Χ7ΕΦ46ΜΣΛΠ-ΡΤΦ)

κε

ζέκα:

«Επείγοςζερ οδηγίερ για ηη εθαπμογή ηυν τηθιακών ςπηπεζιών ηλεκηπονικήρ
ςπεύθςνηρ δήλυζηρ και εξοςζιοδόηηζηρ ζηην Ενιαία Χηθιακή Πύλη ηηρ
Δημόζιαρ Διοίκηζηρ (www.gov.gr)».
(5) Σε κε αξηζκ. πξση. 9134ΔΞ/10-04-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο

(ΑΓΑ:

99ΠΤ46ΜΣΛΠ-ΤΟΗ)

κε ζέκα:

«Ηλεκηπονική

διακίνηζη εγγπάθυν, πληποθοπιών και δεδομένυν μεηαξύ ηυν θοπέυν ηος
δημόζιος ηομέα και πολιηών και επισειπήζευν».
(6) Σε κε αξηζκ. πξση. 2873/Σ1/17-03-2020 Απόθαζε ηνπ ΤΠΑΗΘ κε ζέκα:
«Πεπιοπιζμένη Λειηοςπγία Υπηπεζιών ηος ΥΠΑΙΘ»,
(7) Σε κε αξηζκ. πξση . Φ.351.1/11/48020/Δ3/28-3-2019 (ΑΓΑ:ΧΧΣΖ4653ΠΒΓ3) Τ.Α. κε ζέκα: «Τοποθέηηζη Πεπιθεπειακών Διεςθςνηών Εκπαίδεςζηρ»,
(8) Σν άξζξν 12 ηεο κε αξηζκ. 211076/ΓΓ4 Σ.Β’ 5614/13.12.2018 Τ.Α. κε ζέκα
«Ενιαίορ

Κανονιζμόρ

λειηοςπγίαρ

ηυν

Κένηπυν

Εκπαιδεςηικήρ

και

Σςμβοςλεςηικήρ Υποζηήπιξηρ (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικόηεπα καθήκονηα και
απμοδιόηηηερ ηος πποζυπικού ηοςρ»,
(9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4624/2019 κε ζέκα «Απσή Πποζηαζίαρ Δεδομένυν
Πποζυπικού Φαπακηήπα, μέηπα εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού (ΕΕ) 2016/679 ηος
Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 27ηρ Αππιλίος 2016 για ηην
πποζηαζία ηυν θςζικών πποζώπυν ένανηι ηηρ επεξεπγαζίαρ δεδομένυν
πποζυπικού σαπακηήπα και ενζυμάηυζη ζηην εθνική νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ
(ΕΕ) 2016/680 ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 27ηρ
Αππιλίος 2016 και άλλερ διαηάξειρ».
Δνημεπώνει

ηοςρ

Πποϊζηαμένοςρ

ηων

Κ.Δ..Τ,

απμοδιόηηηαρ

ηηρ

Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ ηα ακόλοςθα:
ην πιαίζην ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο
από ηε δηαζπνξά ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηδίσο κε ηελ εθαξκνγή
ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο θαη ηεο ηειεξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα, αιιά θαη ιόγσ ηεο νινέλα απμαλόκελεο αλάγθεο λα
δηεθπεξαηώλνπλ νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηηο ππνζέζεηο ηνπο θαη λα
ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, εμ απνζηάζεσο θαη θάλνληαο
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ρξήζε ΣΠΔ, θξίλεηαη θαζόια αλαγθαία ε πηζηή ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο
ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ
θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ησλ πνιηηώλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηόο ν
ζηόρνο ηεο επηθνηλσλίαο, όπνπ απηή απαηηείηαη, ρσξίο απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
Γπλάκεη ησλ αλσηέξσ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία
ππνβνιήο, από ηνπο Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, αηηήζεσλ πξνο ηα Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο
θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.), αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
1) Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο εληνπίδνπλ ην αξκόδην Κ.Δ..Τ., ζην νπνίν
αλήθνπλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΓΔ Αηηηθήο, ζηνλ θάησζη ππεξζύλδεζκν:
https://pdeattikis.gr/index.php/pdeattikis/supervised-units/5-kesy
2) πγθεληξώλνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία,
3) πκπιεξώλνπλ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηε ζρεηηθή αίηεζε, ππόδεηγκα
ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε
Κ.Δ..Τ.,
4) Γεκηνπξγνύλ

κέζα

από

ηελ

πιαηθόξκα

gov.gr

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) ςεθηαθή Τπεύζπλε
Γήισζε ζηελ νπνία ζπκπιεξώλνπλ ην εμήο θείκελν: «Γηλώνω
Τπεύθςνα όηι είμαι ο γονέαρ / κηδεμόναρ ηος (Όνομαηεπώνςμο ηος
μαθηηή) και όηι ηα δικαιολογηηικά ηα οποία ςποβάλω είναι γνήζια
και αληθή»,
5) Απνζηέιινπλ, ζηηο δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ Κ.Δ..Τ.,
ζε κνξθή αξρείνπ pdf: α) ηα δηθαηνινγεηηθά, β) ηελ αίηεζε ζπκπιεξσκέλε
θαη γ) ηελ Τπεύζπλε Γήισζε.
Οη αξκόδηνη ππάιιεινη ησλ Κ.Δ..Τ. εθηππώλνπλ ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά
θαη ζέηνπλ επί ηεο αηηήζεσο ζρεηηθό αξηζκό Πξσηνθόιινπ.
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γπ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΟΤΒΑ

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΟΓΕΩΡΓΟΤ
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