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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Θέμα: Χρήση και Λειτουργία του Δικτύου "Νέστωρ".
Ι. Σκοπός Λειτουργίας του Δικτύου
Το δίκτυο "Νέστωρ" είναι ένα πανελλήνιο δίκτυο Intranet, στο οποίο τα στελέχη των δομών ΣΕΠ
έχουν πρόσβαση μέσω του ΠΣΔ. Η σύνδεση επιτρέπεται σε όσους έχουν κωδικό πρόσβασης. Με τη
σύνδεση προσφέρεται η υπηρεσία ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων.
Το δίκτυο επικοινωνίας - πληροφόρησης καλύπτει τις ανάγκες της εφαρμογής του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εξασφαλίζει την έγκυρη και
έγκαιρη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών και των νέων έως 25 ετών, και διευκολύνει την επικοινωνία
και συνεργασία των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του
θεσμού Συμβουλευτικής-Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Το ΚΕΣΥΠ του ΠΙ υποστηρίζει καταρχήν τεχνικά τη λειτουργία του δικτύου "Νέστωρ" των ΚΕΣΥΠ
και Γραφείων ΣΕΠ της χώρας.
Την επιστημονική εποπτεία και υποστήριξη των ΓΡΑΣΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Πρωτ.56454/Γ7/8-6-2005 Υπουργική Απόφαση έχουν τα ΚΕΣΥΠ.
Κεντρικό συντονιστικό όργανο των ΚΕΣΥΠ και των γραφείων ΣΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. Πρωτ.64705/Γ7/2-7-2003 Υπουργική Απόφαση, είναι το ΚΕΣΥΠ που υπάγεται στο τμήμα ΣΕΠ
της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΕ.ΣΥ.Π. –
ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
II. Προσβασιμότητα στο Δίκτυο
Αυτή την περίοδο όλα τα εξειδικευμένα στελέχη ΣΕΠ (των ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ) μπορούν
και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης (και χρήσης) στο ηλεκτρονικό δίκτυο "Νέστωρ".
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III. Υλικό που μπορεί να Διακινείται μέσω του Δικτύου
Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε σε συνδυασμό πάντα με
τους σκοπούς του θεσμού Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το δίκτυο
εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη διακίνηση, διάχυση και χρήση:
• Υλικού που άπτεται των τομέων δράσης του θεσμού της Συμβουλευτικής και του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
• Εκπαιδευτικού Υλικού εγκεκριμένου από το ΥΠΕΠΘ
• Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής έγκρισης των αρμόδιων
κεντρικών οργάνων.
• Ενημερωτικού- επιστημονικού Υλικού σχετικά με: επιστημονικές εκδόσεις, βιβλία, άρθρα,
διοργάνωση εκδηλώσεων /συνεδρίων/ ημερίδων κ.α. κατόπιν σχετικής έγκρισης των
αρμόδιων οργάνων
• Πρότυπων και Καινοτόμων Προγραμμάτων/ παρεμβάσεων/ δειγμάτων επιστημονικού έργου
κατόπιν σχετικής έγκρισης των αρμόδιων κεντρικών οργάνων
• Τεκμηριωμένων Εκπαιδευτικών και επαγγελματικών Πληροφοριών (αναφέροντας
και την πρωτογενή πηγή)
• Πληροφοριών Ιστοσελίδων καθώς και έγκυρων ηλεκτρονικών συνδέσεων-links
IV. Σημαντικές Επισημάνσεις
Το δίκτυο επιτρέπει την άμεση επικοινωνία των στελεχών ΣΕΠ όλης της χώρας και τη ταχύτατη
διακίνηση της πληροφορίας. Η χρήση του έχει επαγγελματική χροιά και σημαίνουσα βαρύτητα
στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσίας. Προκειμένου λοιπόν το δίκτυο να χρησιμοποιηθεί ως
ένα δόκιμο και αποτελεσματικό εργαλείο εργασίας θα πρέπει να φροντίσουν όλα τα κοινωνά μέρη
να εξασφαλίζουν:
• Το σεβασμό της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων που επικοινωνούν
είτε άμεσα είτε έμμεσα
• Την τήρηση στοιχείων-κλειδιών του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας τα οποία απορρέουν
τόσο από το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού αλλά και του Συμβούλου
• Την τήρηση του Επαγγελματικού και Υπηρεσιακού Απορρήτου
• Την εγκυρότητα της διακινούμενης πληροφορίας
• Την ισότιμη επαγγελματική παρουσία και συνεργασία των διαφορετικών μερών μεταξύ τους
• Τη μη χρήση του δικτύου ως μέσου έκφρασης προσωπικών αντιπαραθέσεων και
υποκειμενικών χαρακτηρισμών που οδηγούν στην έκθεση του άλλου και άρα στην παραβίαση
ενός από τα προαναφερόμενα σημεία.
• Να μην αποτελούν οι πληροφορίες που διακινούνται προϊόν πνευματικής δημιουργίας που
προστατεύεται (copyright)
• Το περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινείται να μην έχει υβριστικό χαρακτήρα ή
διαφημιστική χροιά (παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή)
Η μη δόκιμη χρήση του δικτύου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με σοβαρές υπηρεσιακές
συνέπειες.
Χρειάζεται να επισημανθεί ότι το δίκτυο και η ηλεκτρονική διακίνηση όποιας πληροφορίας δεν
μπορεί να υποκαταστήσει την υφιστάμενη κατάσταση που αφορά στη εγκεκριμένη διοικητική σύνταξη,
έγκριση και διακίνηση εγγράφων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ αλλά και όποια άλλη διοικητική πράξη. Γι'
αυτό ακριβώς το λόγο και η λειτουργία του χαρακτηρίζεται υποστηρικτική στις μέχρι σήμερα
προβλεπόμενες και εγκεκριμένες διαδικασίες της υπηρεσίας.
Με ευθύνη των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των προϊστάμενων των Γραφείων ΤΕΕ
και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ, οι
ειδικοί Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης και οι υπεύθυνοι ΓΡΑΣΥ και ΓΡΑΣΕΠ αντίστοιχα.
Με ευθύνη του προέδρου του ΔΣ του ΕΚΕΠ, να ενημερωθούν ενυπόγραφα τα στελέχη που
επικοινωνούν και κάνουν χρήση του Δικτύου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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Εσωτερική Διανομή
1. Γρ. Γενικού Γραμματέα
2. Γρ. Ειδικού Γραμματέα
3. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΕΠ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφεία ΤΕΕ της χώρας
2. ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ και ΓΡΑΣΥ της χώρας μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφείων ΤΕΕ της χώρας
3. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, Τ.Κ.
10440 –Αθήνα
ΚΟΙΝ:
1. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Υπηρεσία Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, ΤΚ 1434,
Λευκωσία, Κύπρος
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
3. Σχολικές Μονάδες της χώρας
4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τομέας ΣΕΠ, Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3, Τ.Κ. 15342 –
Αγία Παρασκευή
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