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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
TMHMAΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ελένη Κοντομηνά
Τηλέφωνο: 213 1313126
Ταχ. δ/νση : Β. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:
1.
α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και
λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως ισχύει,
β) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄57), όπως ισχύει,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98')
δ) τις διατάξεις των άρθρων 10, 12, 13, 14, 17 και 22 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138 )
ε) του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27-06-2011) (ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού)
στ) του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α’/25-6-2013)
ζ) την αριθμ. 44840/ΣΤ5/10-5-2006 (Β’ 587) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.),
στ) των Κοινών Αποφάσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού οι οποίες εκδόθηκαν κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων του εδαφίου 11 της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
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(Α΄ 102) με τις οποίες καθορίζονται οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ και
για τις οποίες απαιτούνται ως δικαιολογητικά όσα αναφέρονται στην παρούσα απόφαση,
2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
1. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, τα οποία εκδίδονται από τις κατωτέρω
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και αναφέρονται στην
απόφαση αυτή καθώς και το παράρτημα που τη συνοδεύει, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από
τις καθ’ ύλην αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες
των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ήτοι:
1. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση για την ισοτιμία, αντιστοιχία ή συνάφεια τίτλων σπουδών που έχουν εκδώσει
σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Επαγγελματικής).
2. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.
3. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση Πανελλήνιας σχολικής νίκης (1ης,2ης,3ης,…) ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης
(1ης,2ης,3ης, 4ης, …8ης).
4. Διεύθυνση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
α) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
β) Γνήσιο αντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό εξαετούς φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα.
6. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
α) Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας υπαλλήλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
β) Βεβαίωση επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια
Εκπαίδευση.
γ) Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση.
δ) Βεβαίωση εργοδότη και Βεβαίωση απόλυσης για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
ε) Βεβαίωση σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
στ) Πιστοποιητικό σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (για
στρατολογία ή άλλη χρήση).
ζ) Βεβαίωση θέσης ευθύνης για υπαλλήλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
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7. Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας
Βεβαίωση πρακτικής άσκησης, Βεβαίωση προσφοράς εθελοντικής εργασίας.
8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

Ιδρύματα

(Πανεπιστήμια

και

Τεχνολογικά

α) Πιστοποιητικό σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του Ν.
3220/2004).
β) Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.
γ) Πιστοποιητικό πρώτης (1ης) εγγραφής.
δ) Βεβαίωση – Πιστοποιητικό διαγραφής.
ε) Αποφοιτήριο.
στ) Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
ζ) Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (για εργαζομένους).
η) Πιστοποιητικό παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης.
θ) Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού –
διοικητικού προσωπικού)
ι) Βεβαίωση σπουδών (για ΔΟΥ).
ια) Βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού (διοικητικού, ΕΤΠ
και ΕΠ) σε διάφορα ταμεία.
ιβ) Βεβαίωση – Πιστοποιητικό σπουδών. Αναλυτική βαθμολογία.
ιγ) Πιστοποιητικό σπουδών (για στρατολογία).
ιδ) Βεβαίωση εγγραφής φοιτητών.
ιε) Βεβαίωση διαγραφής φοιτητών.
ιστ) Πιστοποιητικό αποφοίτησης – Αντίγραφο πτυχίου.
9. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
α) Βεβαίωση παροχής έργου ως εξεταστής, επόπτης – σύμβουλος του Ι.Κ.Υ.
β) Βεβαίωση συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
γ) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών).
10.Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
α) Βεβαίωση για το ομοταγές Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα
αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής
κατεύθυνσης, της αλλοδαπής.
β) Ακριβές αντίγραφο πράξης αναγνώρισης-βαθμολογικής αντιστοιχίας.
γ) Βεβαίωση υποβολής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την αναγνώριση
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
11 Ακαδημία Αθηνών
Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας.
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2. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων διενεργείται
υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου, με
σημείωμα (έγγραφο) της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης
υπηρεσίας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποδειγμάτων εντύπων του
Παραρτήματος. Το Παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.
3. Οι αρμόδιες προς αναζήτηση των παραπάνω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων για την
έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά
έντυπά τους, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει η υποχρέωση της αυτεπάγγελτης
αναζήτησης από μέρους τους.
Άρθρο 2
Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των ως άνω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 1, έχει ως εξής:
α) Η αρμόδια για τη διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη και την έκδοση της τελικής
πράξης υπηρεσία:
αα) μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου αποστέλλει σημείωμα
(έγγραφο) στην υπηρεσία που εκδίδει τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις τα οποία σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 1 αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Στο σημείωμα αυτό προσδιορίζεται
με σαφήνεια ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η
αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων και παρέχονται επαρκή
ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητούνται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση
πιστοποιητικού-βεβαίωσης, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα.
ββ)Στο σημείωμα (έγγραφο) εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το
αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το
πιστοποιητικό.
γγ) Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
β) Η αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών-βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1
υπηρεσία, μέσα σε 48 ώρες από την περιέλευση σ’ αυτήν του κατά τα ανωτέρω
σημειώματος (εγγράφου) αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή) τα πιστοποιητικά τα οποία
έχουν ζητηθεί στην υπηρεσία που τα αναζητά. Η αποστολή πιστοποιητικού-βεβαίωσης
ταχυδρομικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η
υποβολή του/της σε πρωτότυπο.
γ) Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, απαιτείται το πρωτότυπο,
ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το
αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (β), μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και
εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.
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Άρθρο 3
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών
και για τις οποίες απαιτούνται, ως δικαιολογητικά, τα πιστοποιητικά της παρ. 1 του
άρθρου 1, αναζητούν εφεξής αυτά μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τα
χρησιμοποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 4
Οι ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την έναρξη ισχύος της Απόφασης πρέπει να ορίσουν
αριθμούς και συσκευές τηλεομοιοτυπίας καθώς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για την απρόσκοπτη υποδοχή των αιτημάτων αυτεπάγγελτης αναζήτησης
των ανωτέρω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες.
Άρθρο 5
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η αριθμ. 44840/ΣΤ5/10-5-2006 (Β’ 587)
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)» καταργείται.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ (1) ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ‘Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΩΣΕΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ)
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης για την ισοτιμία, αντιστοιχία ή συνάφεια τίτλων σπουδών που έχουν εκδώσει σχολικές μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Επαγγελματικής) για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτ.
Ταυτότητας

Πλήρης
τίτλος
σχολικής
μονάδας
αποφοίτησης

Ημερομηνία

Πλήρη στοιχεία
του αποκτηθέντος
τίτλου

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού3

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

2

[1]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.

ΠΡΟΣ
Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Ημερομηνία2

Γλώσσα3

Ημερομηνία

Όνομα4

Πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας5

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού6

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Αναγράφεται η Ημερομηνία, η Γλώσσα, το Όνομα και το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας βάσει των οποίων έχει εκδοθεί η σχετική «επάρκεια».
6
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
2,3,4,5

[2]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ (1ΗΣ, 2ΗΣ, 3ΗΣ......)
Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ (1ΗΣ, 2ΗΣ, 3ΗΣ, 4ΗΣ,......8ΗΣ) .
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.

ΠΡΟΣ
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή Βεβαίωσης ……………….2 για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο
πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημερ/νια
Γεννησ.

Ιδιότητα3

Άλλα
ταυτοποιητ.

στοιχεία
(Άθλημα,
αγώνισμα και
ημερ/νια τέλεσης
αγώνων)

Ημερομηνία

Για εγγραφή στον
ειδικό πίνακα
αθλητών της
Γ.Γ.Α.4

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Αναγράφεται το άθλημα ή το αγώνισμα, η σειρά κατάταξης,ο τόπος και το σχολικό έτος, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η νίκη. Ειδικά για ομαδικά αθλήματα, αναγράφεται
και η ομάδα του σχολείου.
3
Μαθητής, Απόφοιτος Λυκείου ή Τ.Ε.Ε., Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ.α.
4
Για Υποτροφία, Διορισμό στο Δημόσιο, Πρόσληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, Μοριοδότηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής
Διευκόλυνσης κ.α........
2

[3]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης
Ξένων Γλωσσών της
Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα
ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του

Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Κωδικός
Υποψηφίου

Ημερομηνία

1
2

Εξεταστική
περίοδος

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[4]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης
Ξένων Γλωσσών της
Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρακαλούμε για την αποστολή γνήσιου αντιγράφου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των
οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57

Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Κωδικός
Υποψηφίου

Ημερομηνία

1
2

Εξεταστική
Περίοδος

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[5]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης

Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού εξαετούς φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα
ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του

Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας
(Α.Δ.Τ.)

Ημερομηνία

1
2

Σχολική/-ές
Μονάδα/-ες
Φοίτησης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[6]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
(Αναγράφεται η συγκεκριμένη
Δ/νση που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης συνολικής υπηρεσίας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότ.

Αριθμός
Μητρώου
Υπαλλήλου

Αριθμός
Φορολογικού
Μητρώου
(ΑΦΜ)

Ημερομηνία

Σχέση
Εργασίας2

Κλάδος/
Οργανική
θέση
Υπαλλήλου

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού3

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Μόνιμος, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ ) .
3
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
2

[7]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ Η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
Γ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Διευθύνσεις
Β/θμιας Εκπ/σης
(Αναγράφεται η συγκεκριμένη
Δ/νση που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπ/ση για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα
ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του

Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Σχολείο

Ημερομηνία

1
2

Έτος
αποφοίτησης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[8]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Γ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Διευθύνσεις
Β/θμιας Εκπ/σης
(Αναγράφεται η συγκεκριμένη
Δ/νση που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπ/ση για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά
στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006

(ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Σχολείο

Ημερομηνία

1
2

Έτος
αποφοίτησης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[9]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ [ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ] ΚΑΙ [ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ]
(ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ)
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
(Αναγράφεται η συγκεκριμένη
Δ/νση που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης ....2 για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότ.

Σχέση
Εργασίας3

Ημερομηνία

Αριθμός
Μητρώου
Υπαλλήλου

Κλάδος
Υπαλλήλου

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού4

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Αναγράφεται η ακριβής ονομασία του δικαιολογητικού που αναζητείται αυτεπάγγελτα.
3
Μόνιμος, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ ) .
4
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
2
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
(Αναγράφεται η συγκεκριμένη
Δ/νση που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης σπουδών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας
ή
Διαβατηρίου

Έτος
γέννησης

Ημερομηνία

1
2

Σχολείο και
έτος
φοίτησης/
αποφοίτησης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
(ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Η ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ)
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
(Αναγράφεται η συγκεκριμένη
Δ/νση που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού σπουδών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο
πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας
ή
Διαβατηρίου

Έτος
γέννησης

Ημερομηνία

1
2

Σχολείο και
έτος
φοίτησης/
αποφοίτησης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[12]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΡΟΣ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
(Αναγράφεται η συγκεκριμένη
Δ/νση που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης θέσης ευθύνης για υπαλλήλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά
στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006

(ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότ.

Έτος
γέννησης

Ημερομηνία

1
2

Σχολείο και
έτος
αποφοίτησης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[13]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ [ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ], [ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
_______________________________________________________________________________

ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

ΠΡΟΣ
Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας
(Αναγράφεται η ακριβής ονομασία
της βιβλιοθήκης που απευθύνεται το έγγραφο)

Παρακαλούμε για την αποστολή ……………………………………………2 για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται
στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας

Ημερομηνία

Σχέση
Εργασίας3/
Ιδιότητα

Α.Φ.Μ.

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού4

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Αναγράφεται η ακριβής ονομασία του δικαιολογητικού που αναζητείται.
3
Μόνιμος, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ ) . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .
4
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
2

[14]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
(άρθρο 10 του Ν. 3220/2004).
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του Ν. 3220/2004) για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα
ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του

Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού φοιτητικής ιδιότητας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού πρώτης εγγραφής για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται υποβολή
σε πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή Βεβαίωσης-Πιστοποιητικού Διαγραφής διαγραφής για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή αποφοιτηρίου για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων (για εργαζομένους) για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το αρμόδιο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Ημερομηνία

1
2

Σχολή ή
Τμήμα

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο ΑΕΙ στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης ανάληψης υπηρεσίας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυνομ.
Ταυτότητας

Διεύθυνση

Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

Ημερομηνία

Ιδιότητα2

Σχέση
Εργασίας3

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού4

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Εκπαιδευτικός-Διοικητικός ........
3
Μόνιμος ή έκτακτος ........
4
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
2
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Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΔΟΥ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης σπουδών για Δ.Ο.Υ. για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυνομ.
Ταυτότητας

Διεύθυνση

Ημερομηνία

1
2

Τηλέφωνα
Επικοινων.

ΔΟΥ

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΕΤΠ ΚΑΙ ΕΠ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ.
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυνομ.
Ταυτότητας

Διεύθυνση

Τηλέφωνα
Επικοινων.

Ημερομηνία

Ιδιότητα2

Σχέση
Εργασίας3

Αριθμός
Μητρώου
Ασφάλισης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού4

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Εκπαιδευτικός-Διοικητικός ........
3
Μόνιμος ή έκτακτος ........
4
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
2

[25]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή Βεβαίωσης-Πιστοποιητικού Σπουδών, Αναλυτικής Βαθμολογίας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των
οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57

Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυνομ.
Ταυτότητας

Διεύθυνση

Τηλέφωνα
Επικοινων.

Ημερομηνία

1
2

Σχολή
και
Τμήμα

Αριθμός
Μητρώου
Φοιτητή

Τυπικό
Εξάμηνο

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[26]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ)
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή Πιστοποιητικού Σπουδών (για Στρατολογία) για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται
στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυν.
Ταυτότ.

Διεύθυνση

Τηλέφ.
Επικοιν.

Σχολή
και
Τμήμα

Ημερομηνία

1
2

Αριθμός
Μητρώου
Φοιτητή

Τυπικό
Εξάμ.

Αριθμός
Μητρώου
Αρρένων
Δήμου ή
Κοινότ.

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[27]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο Α.Ε.Ι. που
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης εγγραφής φοιτητών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο
πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυν.
Ταυτότ.

Διεύθυνση

Τηλέφ.
Επικοιν.

Ημερομηνία

1
2

Σχολή
κ΄
Τμήμα

Τυπικό
Εξάμηνο

Αριθμός
Μητρώου
Φοιτητή

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[28]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης διαγραφής φοιτητών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυν.
Ταυτότ.

Διεύθυνση

Τηλέφ.
Επικοιν.

Ημερομηνία

1
2

Σχολή
και
Τμήμα

Αριθμός
Μητρώου
Φοιτητή

Έτος
εισαγωγής
του
Φοιτητή

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[29]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Αναγράφεται το συγκεκριμένο Α.Ε.Ι. στο οποίο
απευθύνεται το έγγραφο).

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού αποφοίτησης-αντίγραφου πτυχίου για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυν.
Ταυτότ.

Διεύθυνση

Τηλέφ.
Επικοιν.

Ημερομηνία

1
2

Σχολή
κ΄
Τμήμα

Αριθμός
Μητρώου
Φοιτητή

Αριθμός
πτυχίου

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[30]

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΤΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.
_________________________________________________
ΠΡΟΣ
Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]

Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης για το ομοταγές Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, της αλλοδαπής για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Επωνυμία
Ιδρύματος

Πόλη/
Χώρα
Ιδρύματος

Ημερομηνία

1
2

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Εξουσιοδότηση
αιτούντος

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[31]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή ακριβούς αντιγράφου πράξης αναγνώρισης - βαθμολογικής αντιστοιχίας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία
των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ

57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Πράξης
αναγνώρισης
κ΄ έτος
έκδοσης

Επωνυμία
Ιδρύματος

Ημερομηνία

1
2

Πόλη/Χώρα
Ιδρύματος

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού2

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Εξουσιοδότηση
αιτούντος

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[32]

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης υποβολής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής για τα
ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004
(ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός
Πρωτοκόλλου
& ημερομηνία
κατάθεσης
αρχικής
αίτησης

Διοικητική πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενου
δικαιολογητικού 2

Ημερομηνία

1
2

Απαιτείται υποβολή
σε πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Εξουσιοδότηση
αιτούντος

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ, ΕΠΟΠΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.)

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης παροχής έργου ως ……………………… 2 για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο.

Μητρώνυμο.

Αριθμός
Δελτίου
Αστ.
Ταυτότ.

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Δ/νση
κατοικίας

Ημερομηνία

Είδος
αμοιβής

Χρονική
διάρκεια
παροχής
έργου

Τίτλος/
Βαθμίδα/
θέση

Έδρα
ασκήσεως
επαγγέλμ.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

1

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Αναγράφεται το είδος του έργου για το οποίο ζητείται η βεβαίωση.
3
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
2
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Διοικητική
πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγ.
αναζητούμ.
δικαιολογ.3

Απαιτείται
υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.)

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για τα ακόλουθα
πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102
Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστ.
Ταυτότητ.

Ημερομηνία
που διαγων.

Ημερομηνία

1
2

Ειδίκευση
στην οποία
διαγωνίσθηκε

Ακαδημαϊκό
έτος
προγράμ.
υποτροφ.

Μαθήματα
στα οποία
διαγων.

Διοικητική
πράξη
έκδοσης του
αυτεπαγ.
αναζητούμ.
δικαιολογητ.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

[35]

Απαιτείται
υποβολή
σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.)

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης παροχής υποτροφίας. για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυν.
Ταυτότητ.

Κατηγορία
υποτροφίας

Χρονική
διάρκεια
υποτροφίας

Ημερομηνία

1
2

Ειδίκευση

Ακαδ.έτος
προγραμ.
υποτροφιών

Απαιτηθείς/εντες
τίτλος/οι

Διοικητική
πράξη έκδοσης
του αυτεπαγ.
αναζητούμ.
δικαιολογητ.2

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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Απαιτείται υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ /
ΟΧΙ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΑΠΟ
[Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό.
Ταχ. Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
Ακαδημία Αθηνών

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax1
E-mail]
Παρακαλούμε για την αποστολή βεβαίωσης χορήγησης υποτροφίας για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’).
Α/Α

Επώνυμο

Κύριο
Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Αριθμός
Δελτίου
Αστυν.
Ταυτότητ.

Κατηγορία
υποτροφίας

Χρονική
διάρκεια
υποτροφίας

Ημερομηνία

1
2

Ειδίκευση

Ακαδ.έτος
προγραμ.
υποτροφιών

Απαιτηθείς/εντες
τίτλος/οι

Διοικητική
πράξη έκδοσης
του αυτεπαγ.
αναζητούμ.
δικαιολογητ.2

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα
της δημόσιας αρχής που διενεργεί την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Αναγράφεται ο αριθμός Fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό.
Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.
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Απαιτείται υποβολή σε
πρωτότυπο
ΝΑΙ /
ΟΧΙ

