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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: « ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία θεώρησης απολυτηρίων τίτλων για Σφραγίδα Χάγης
είναι η ακόλουθη:
1) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ή ο αναπληρωτής του, επικυρώνει το γνήσιο
του αντιγράφου
απολυτηρίου τίτλου ή σε περίπτωση απώλειάς του, εκδίδει
αποδεικτικό απολύσεως, ή οποιουδήποτε τίτλου εκδίδεται από τη σχολική μονάδα,
έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
2) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ή ο αναπληρωτής του, αφού πραγματοποιήσει
διασταύρωση των στοιχείων του τίτλου με το Μητρώο Μαθητών που τηρείται στο
σχολείο, βεβαιώνει με την υπογραφή του την ακρίβεια των στοιχείων του τίτλου και
τον αποστέλλει,
με τηλεομοιότυπο (fax: 2610-465860 ) στην Δ.Δ.Ε. ή με
ηλεκτρονικό μήνυμα (mail@dide.ach.sch.gr)
3) Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το εν λόγω έγγραφο στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας, προκειμένου
να γίνει η θεώρησή του.
4) Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει το θεωρημένο αντίγραφο στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων , (Ε.Ο Πατρών-Αθηνών
έναντι Α.Β. Βασιλόπουλου) ,προκειμένου να επικυρωθεί ο τίτλος με τη Σφραγίδα της
Χάγης.

5) Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η διαδικασία
θεώρησης από τη ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ δε γίνεται αυθημερόν.
6) Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, η διαδικασία για τη χορήγηση της
σφραγίδας της ΧΑΓΗΣ, όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, θα γίνεται κατά τις ημέρες
της θερινής λειτουργίας των σχολείων ( συνήθως κάθε Πέμπτη ), για τους μήνες
ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τις
σχολικές μονάδες .
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

