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ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Περιφερειακούς Διευθυντές
όλης της χώρας
2. Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε. της
χώρας
3. ΚΕΣΥΠ και Γραφεία ΣΕΠ της
χώρας μέσω των Δ/νσεων και
Γραφείων Δ.Ε.
4. Τομέας ΣΕΠ του ΠΙ
5. Σχολικές μονάδες όλης της
χώρας

Τροποποίηση της Υ.Α. υπ’ αριθ.: 64705/Γ7/02-07-2003 με θέμα:
«Καθορισμός των εδρών των ΚΕ.ΣΥ.Π και των σχολείων στα οποία
λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων
εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π και στα Γραφεία Σ.Ε.Π., των κριτηρίων, των
οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων, της
διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης
αυτών».
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρων 38 και 39 του Ν. 1566/85 που αναφέρονται στο

προσωπικό που εφαρμόζει το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την
επιμόρφωση του
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 α, β του Ν. 2525/23-9-1997 που αναφέρονται
στην ίδρυση και λειτουργία και στελέχωση 70 ΚΕ.ΣΥ.Π (Κέντρα Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού) και 200 Γραφείων Σ.Ε.Π. (Γραφεία Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας
3. Το νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ. Α’, 13-02-2002) άρθρο 8 περί «Οργανωτικών
θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων», παρ. 3β, όπου ορίζεται ότι με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες των
ΚΕ.ΣΥ.Π και Γραφείων Σ.Ε.Π. και τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των
αποσπώμενων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στα ΚΕΣΥΠ και τα Γραφεία ΣΕΠ.

4. Το Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 201Α/7-2-2002) «Αναπροσδιορισμός των προσόντων και

5.
6.

7.

8.

κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών».
Το Νόμο 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και
άλλες διατάξεις».
Την Υ.Α. υπ’ αριθ.: 64705/Γ7/02-07-2003 με θέμα: «Καθορισμός των εδρών των
ΚΕ.ΣΥ.Π και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων
των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π και στα Γραφεία Σ.Ε.Π., των
κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων,
της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης αυτών».
Την ανάγκη υποστήριξης του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο
περιφέρειας.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της Υ.Α. υπ’ αριθ.: 64705/Γ7/02-07-2003 με θέμα:
«Καθορισμός των εδρών των ΚΕ.ΣΥ.Π και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία
Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π και στα Γραφεία
Σ.Ε.Π., των κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των
οργάνων, της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης
αυτών», ως ακολούθως:
1. Στη σελίδα 12, στο Άρθρο 3, του ΚΕΦ. 2, παρ. 1 στον τίτλο «Για τις θέσεις
Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού», διαγράφονται τα αρχικά: (ΠΕ)
2. Στη σελίδα 12, στο Άρθρο 3, του ΚΕΦ. 2, παρ. 1Α «στα ΚΕΣΥΠ της χώρας», τα
εδάφια α) και β) τροποποιούνται ως εξής:
α) Επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχιούχοι Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια/ΤΕΙ), με ετήσια τουλάχιστον επιμόρφωση στη
Συμβουλευτική – Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ, με δεκαετή τουλάχιστον
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εξαετή
τουλάχιστον εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ.
β) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της πιο πάνω κατηγορίας α) επιλέγονται εκπαιδευτικοί:
i.

ii.

με εξαμηνιαία επιμόρφωση στη Συμβουλευτική – Επαγγελματικό
Προσανατολισμό και με δεκαετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εξαετή τουλάχιστον εμπειρία
στην εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ.
ΤΕ με ετήσια τουλάχιστον επιμόρφωση στην Συμβουλευτική –
Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ, εφόσον έχουν συνολική
δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από
την οποία τουλάχιστον δεκαετή υπηρεσία στην εφαρμογή του θεσμού του
ΣΕΠ.
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3. Στη σελίδα 13, στο Άρθρο 3, του ΚΕΦ 2, παρ. 1Β «στα Γραφεία ΣΕΠ της χώρας», τα
εδάφια α) και β) τροποποιούνται ως εξής:
α)

Επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων/ΤΕΙ), με τουλάχιστον εξάμηνη
επιμόρφωση στη Συμβουλευτική – Επαγγελματικό Προσανατολισμό του
ΥΠΕΠΘ και με εξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία ως εκπαιδευτικοί και
τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ.

β)

Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις, οι παραπάνω θέσεις μπορούν να καλυφθούν και από
εκπαιδευτικούς ΤΕ με εξάμηνη τουλάχιστον επιμόρφωση στη Συμβουλευτική –
Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ, εφόσον έχουν δεκαετή υπηρεσία
εκπαιδευτικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από την οποία τουλάχιστον
εξαετή προϋπηρεσία στην εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ.

4. Στη σελίδα 13, στο Άρθρο 3, του ΚΕΦ 2, η παρ. 2 «Για τις θέσεις των Ειδικών στην
Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση», τροποποιείται ως εξής:
Επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχιούχοι
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων/ΤΕΙ), Τμήματος Πληροφορικής ή με
τουλάχιστον εξάμηνη επιμόρφωση στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού για την
Συμβουλευτική – Επαγγελματικό Προσανατολισμό, με οκταετή τουλάχιστον συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τετραετή τουλάχιστον
εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ.
5. Στη σελίδα 14 αλλάζει η αρίθμηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 και γίνεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
6. Στις σελίδες 15 – 16, στα Κριτήρια επιλογής Συμβούλων ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ και Γραφείων
ΣΕΠ), ο πίνακας Ι «Επιστημονική κατάρτιση και συγκρότηση», τροποποιείται ως
εξής:
α

Διδακτορικό στο ΣΕΠ/Συμβουλευτική

25 μονάδες

β

Διδακτορικό σε συναφές επιστημονικό
αντικείμενο (ψυχολογία, παιδαγωγικά,
κοινωνιολογία, οικονομία)

20 μονάδες

γ

Διδακτορικό σε άλλο επιστημονικό αντικείμενο

10 μονάδες

δ
ε
στ
ζ
η

Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στο
ΣΕΠ/Συμβουλευτική (επίπεδο Master)
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε συναφές
επιστημονικό αντικείμενο (ψυχολογία,
παιδαγωγικά, κοινωνιολογία, οικονομία) (επίπεδο
Master)
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε άλλο
επιστημονικό αντικείμενο (επίπεδο Master)
Πιστοποιητικό Ετήσιας επιμόρφωσης στο ΣΕΠ και
τη Συμβουλευτική
Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Ετήσιας επιμόρφωσης σε
συναφές επιστημονικό αντικείμενο (ψυχολογία,
παιδαγωγικά, κοινωνιολογία, οικονομία)
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20 μονάδες
16 μονάδες
8 μονάδες
14 μονάδες
9 μονάδες

θ

Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Ετήσιας επιμόρφωσης σε
άλλο επιστημονικό αντικείμενο (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ,
ΠΑΤΕΣ, ΕΑΠ κ.λπ.)

4 μονάδες

ι

Εξάμηνη επιμόρφωση στο ΣΕΠ/Συμβουλευτική

8 μονάδες

ια
ιβ

Εξάμηνη επιμόρφωση σε συναφές επιστημονικό
αντικείμενο (ψυχολογία, παιδαγωγικά,
κοινωνιολογία, οικονομία)
Εξάμηνη επιμόρφωση σε άλλο επιστημονικό
αντικείμενο

4 μονάδες
2 μονάδες

ιγ

Πεντάμηνη επιμόρφωση στο ΣΕΠ/Συμβουλευτική

6 μονάδες

ιδ

Τρίμηνη επιμόρφωση και επιμόρφωση ΠΕΚ

2 μονάδες

ιε

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες
από ΥΠΕΠΘ

4 μονάδες

Δεύτερο πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ

6 μονάδες

Δεύτερο Πτυχίο από Πανεπιστήμια/ΤΕΙ

4 μονάδες

ιστ
ιζ
ιη

ιθ

Γνώση ξένων γλωσσών: ΚΠΓ επίπεδο Γ2 (άριστη
γνώση) ή CPE (Αγγλικά) ή SORBONNE II
(Γαλλικά) ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες
Γνώση ξένων γλωσσών: ΚΠΓ επίπεδο Β2 (καλή
γνώση) ή FCE ή MCCE ή TOEIC (Αγγλικά) ή
DELF 1ER DEGRE ή CERTIFICAT (Γαλλικά) ή
αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες

Επίσης οι συνοδευτικές
τροποποιούνται ως εξής:

παρατηρήσεις

που

4 μονάδες για κάθε
γλώσσα και μέχρι 2
3 μονάδες για κάθε
γλώσσα και μέχρι 2

ακολουθούν

τον

πίνακα

Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
1. Από τα κριτήρια α, δ, ζ, ι και ιγ μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των πέντε.
2. Από τα κριτήρια β, ε, η και ια μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των τεσσάρων.
3. Από τα κριτήρια γ, στ, θ και ιβ μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των τεσσάρων.
4. Από τα κριτήρια ιη και ιθ μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των δύο για την ίδια γλώσσα.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων των κριτηρίων της κατηγορίας επιστημονικής και
παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης είναι ο αριθμός ΕΞΗΝΤΑ (60).
7. Στις σελίδες 16 – 17, στα Κριτήρια επιλογής Ειδικών Πληροφόρησης και
Τεκμηρίωσης, ο πίνακας Ι «Επιστημονική Κατάρτιση και συγκρότηση», τροποποιείται
ως εξής:
α
β

Διδακτορικό στη Πληροφορική ή στο ΣΕΠ –
Συμβουλευτική
Διδακτορικό σε συναφές επιστημονικό
αντικείμενο (συναφές με την πληροφορική ή
ψυχολογία, παιδαγωγικά, κοινωνιολογία,
οικονομία)
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25 μονάδες

20 μονάδες

γ
δ

ε
στ
ζ
η

θ

ι
ια

ιβ
ιγ

Διδακτορικό σε άλλο επιστημονικό αντικείμενο
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στη
Πληροφορική ή στο ΣΕΠ – Συμβουλευτική
(επίπεδο master)
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε συναφές
επιστημονικό αντικείμενο (συναφές με την
πληροφορική ή ψυχολογία, παιδαγωγικά,
κοινωνιολογία, οικονομία) (επίπεδο master)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο
επιστημονικό αντικείμενο (επίπεδο master)
Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου/ΤΕΙ
Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Ετήσιας επιμόρφωσης
στην Πληροφορική ή στο ΣΕΠ και τη
Συμβουλευτική
Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Ετήσιας επιμόρφωσης σε
συναφές επιστημονικό αντικείμενο (συναφές με
την πληροφορική ή ψυχολογία, παιδαγωγικά,
κοινωνιολογία, οικονομία)
Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Ετήσιας επιμόρφωσης σε
άλλο επιστημονικό αντικείμενο (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ,
ΠΑΤΕΣ, ΕΑΠ κ.λ.π.)
Εξάμηνη επιμόρφωση στην τεκμηρίωση
πληροφοριακού υλικού ή στο ΣΕΠ και τη
Συμβουλευτική
Εξάμηνη επιμόρφωση σε συναφές επιστημονικό
αντικείμενο (συναφές με την πληροφορική ή
ψυχολογία, παιδαγωγικά, κοινωνιολογία,
οικονομία)
Εξάμηνη επιμόρφωση σε άλλο επιστημονικό
αντικείμενο

10 μονάδες
20 μονάδες

16 μονάδες
8 μονάδες
12 μονάδες
10 μονάδες

9 μονάδες

4 μονάδες
8 μονάδες

4 μονάδες
2 μονάδες

ιδ

Πεντάμηνη επιμόρφωση στο ΣΕΠ/Συμβουλευτική

4 μονάδες

ιε

Τρίμηνη επιμόρφωση και επιμόρφωση ΠΕΚ

2 μονάδες

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες
του ΥΠΕΠΘ

4 μονάδες

ιζ

Δεύτερο Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ

6 μονάδες

ιη

Δεύτερο Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΤΕΙ

4 μονάδες

ιστ

Γνώση ξένων γλωσσών: ΚΠΓ επίπεδο Γ2 (άριστη
4 μονάδες για κάθε
γνώση) ή CPE (Αγγλικά) ή SORBONNE II
γλώσσα και μέχρι 2
(Γαλλικά) ή αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες
Γνώση ξένων γλωσσών: ΚΠΓ επίπεδο Β2 (καλή
3 μονάδες για κάθε
γνώση) ή FCE ή MCCE ή TOEIC (Αγγλικά) ή
κ
γλώσσα και μέχρι 2
DELF 1ER DEGRE ή CERTIFICAT (Γαλλικά) ή
αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες
Επίσης οι συνοδευτικές παρατηρήσεις που ακολουθούν τον πίνακα
τροποποιούνται ως εξής:
ιθ
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Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
1. Από τα κριτήρια α, δ, ζ, η, ια και ιδ μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των έξι.
2. Από τα κριτήρια β, ε, θ και ιβ μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των τεσσάρων.
3. Από τα κριτήρια γ, στ, ι και ιγ μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των τεσσάρων.
4. Από τα κριτήρια ιθ και κ μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των δύο για την ίδια
γλώσσα

Ο μέγιστος αριθμός μορίων των κριτηρίων της κατηγορίας επιστημονικής και
παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης είναι ο αριθμός ΕΞΗΝΤΑ (60).
8. Στη σελίδα 17, οι συνοδευτικές παρατηρήσεις του πίνακα ΙΙ «Υπηρεσιακή
κατάσταση και διδακτική εμπειρία», τροποποιείται ως εξής:
Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων β, γ λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές
υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, τα αρχεία των αντίστοιχων υπηρεσιών και
βεβαιώσεις των υπεύθυνων φορέων ή αποδεικτικά παραστατικά στοιχεία με
πιστοποιημένη γνησιότητα.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων των κριτηρίων της κατηγορίας υπηρεσιακής κατάστασης και
διδακτικής εμπειρίας είναι ο αριθμός ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35)
9. Στη σελίδα 18 ο πίνακας ΙΙΙ «Άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού
έργου», τροποποιείται ως εξής:
α
β
γ
δ
ε

στ
ζ
η

Άσκηση καθηκόντων Συμβούλου ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ
και Γραφείου ΣΕΠ) ή Ειδικού Πληροφόρησης
και Τεκμηρίωσης
Υπηρεσία στο Τμήμα ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ και τον
Τομέα ΣΕΠ του ΠΙ
Άσκηση καθηκόντων Δ/ντή Σχολικής Μονάδας

1 μονάδα για κάθε έτος μέχρι
συνόλου 12

2 μονάδες για κάθε έτος μέχρι
συνόλου 12
0,5 μονάδες για κάθε έτος μέχρι
συνόλου 5
Άσκηση καθηκόντων Υποδ/ντή Σχολικής 0,4 μονάδες για κάθε έτος μέχρι
Μονάδας
συνόλου 4
Οργάνωση και συντονισμός, συνεδρίων, 0,5 μονάδες για κάθε έτος μέχρι
συμποσίων,
επιμορφωτικών
σεμιναρίων συνόλου 6
τοπικών,
περιφερειακών,
εθνικών
και
διακρατικών στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική
του ΥΠΕΠΘ, των Πανεπιστημίων – ΤΕΙ, των
εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΠΘ και
εποπτευόμενων φορέων άλλων Υπουργείων
Επιμορφωτικό έργο σε σεμινάρια ΣΕΠ σε 0,4 μονάδες για κάθε εισήγηση
Πανεπιστήμια/ΤΕΙ, ΕΚΕΠ, ΠΕΚ, ΚΕΣΥΠ, μέχρι συνόλου 4
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΠ
Υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων - 0,5 μονάδες για κάθε εκδήλωση
δραστηριοτήτων ΣΕΠ και Συμβουλευτικής
-δραστηριότητα μέχρι συνόλου
5
Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας, Επιτροπές 1 μονάδα για κάθε συμμετοχή
Σχεδιασμού και Διοικητικά Συμβούλια του σε ομάδα ή επιτροπή και 1
ΥΠΕΠΘ, εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΠΘ μονάδα ανά έτος θητείας σε Δ.Σ.
και
εποπτευόμενων
φορέων
άλλων μέχρι συνόλου 6
Υπουργείων για την προώθηση του θεσμού
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του ΣΕΠ και της Συμβουλευτικής
Επίσης οι συνοδευτικές
τροποποιούνται ως εξής:

παρατηρήσεις

που

ακολουθούν

τον

πίνακα

1. Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων α, β, γ και δ λαμβάνονται υπόψη οι
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τα αρχεία των αντίστοιχων υπηρεσιών από
τα οποία προκύπτει ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας.
2. Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων ε, στ, ζ και η λαμβάνονται υπόψη
βεβαιώσεις του ΥΠΕΠΘ, Νομικών Προσώπων εποπτευομένων από το ΥΠΕΠΘ
(όπως Πανεπιστήμια κ.λ.π.) και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Σε ότι αφορά στα
διεθνή προγράμματα – σεμινάρια λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις υπηρεσιών
του ΥΠΕΠΘ, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών Οργανισμών

Ο μέγιστος αριθμός μορίων των κριτηρίων της άσκησης διοικητικών καθηκόντων και
καθοδηγητικού έργου είναι ο αριθμός ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (52)
10.

Στη σελίδα 18, αλλάζει η αρίθμηση της παραγράφου VI και γίνεται IV.

11. Στη σελίδα 19, ο πίνακας V «Συγγραφικό και Ερευνητικό Έργο», τροποποιείται ως
εξής:
α
β
γ
δ

ε

στ
ζ

Η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού Συμβουλευτικής /ΣΕΠ
ατομικά ή με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα
και η σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού(1)
Η συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα ή ομάδα κρίσης
βιβλίων ΣΕΠ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1 μονάδα για κάθε
συμμετοχή
μέχρι
συνόλου 5
1 μονάδες για κάθε
συμμετοχή
μέχρι
συνόλου 5
Οι δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με ΣΕΠ – 0,5 μονάδες για κάθε
Συμβουλευτική, σε επιστημονικά περιοδικά
δημοσίευση
μέχρι
συνόλου 4
Οι ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες, 0,5 μονάδες για κάθε μία
διασκέψεις,
συμπόσια
σχετικά
με
τον
Σχολικό μέχρι συνόλου 4
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική
που διοργανώνονται από το ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,
τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΠΘ και άλλους
δημόσιους ή εποπτευόμενους από τα Υπουργεία φορείς
Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για το ΣΕΠ και 0,5 μονάδες για κάθε
τη Συμβουλευτική που υλοποιούνται από το ΥΠΕΠΘ, συμμετοχή
μέχρι
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, τους εποπτευόμενους φορείς του συνόλου 5
ΥΠΕΠΘ και άλλους δημόσιους ή εποπτευόμενους από τα
Υπουργεία φορείς
Η συμμετοχή σε συντακτικές ομάδες επιστημονικών 0,5 μονάδες για κάθε
μέχρι
περιοδικών σχετικά με τον Σχολικό Επαγγελματικό συμμετοχή
συνόλου 3
Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική
Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία ψυχομετρικών 0,5 μονάδες για κάθε
μέχρι
εργαλείων, ασκήσεων και μελετών Συμβουλευτικής και συμμετοχή
συνόλου 4
ΣΕΠ
12. Στη σελίδα 20, αλλάζει η αρίθμηση, το Άρθρο 6 γίνεται Άρθρο 5.
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13. Στη σελίδα 21, το Άρθρο 5 «Όργανα και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών για
τα ΚΕ.ΣΥ.Π και τα Γραφεία ΣΕΠ της χώρας», παρ. 1, σειρά 14, η φράση μέσα στην
παρένθεση τροποποιείται ως εξής:
- από δήλωση (που θα περιλαμβάνει τις προτιμήσεις τους με σειρά προτεραιότητας όσον
αφορά θέση σε ΚΕΣΥΠ ή ΓΡΑΣΕΠ καθώς και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
14. Στη σελίδα 21, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, αλλάζει η αρίθμηση, το Άρθρο 7 γίνεται Άρθρο
6.
15. Στη σελίδα 22, Άρθρο 6, παράγραφος 2, η τρίτη σειρά από επάνω τροποποιείται ως
εξής:
... της χώρας, τότε τοποθετούνται μετά από αίτησή τους με …
16. Στη σελίδα 22, Άρθρο 6, παράγραφος 5, στην τέταρτη σειρά από το τέλος η φράση
«… στη θέση του Συμβούλου Γραφείου ΣΕΠ στα Γραφεία ΣΕΠ…» τροποποιείται ως
εξής:
.. στη θέση του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Γραφεία ΣΕΠ ..
17. Στη σελίδα 23, Άρθρο 6, η παράγραφος 6, διαγράφεται.
18. Στη σελίδα 23, αλλάζει η αρίθμηση, το Άρθρο 8 γίνεται Άρθρο 7.
19. Στη σελίδα 23, αλλάζει η αρίθμηση, το Άρθρο 9 γίνεται Άρθρο 8.
20. Στη σελίδα 23, Άρθρο 8 «Προσόντα Διοικητικού Προσωπικού – Διαδικασία
Πρόσληψης», παρ. 2, στην τελευταία σειρά διαγράφεται η λέξη «Συντονιστής».
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Εσωτ. διανομή :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Θεμάτων Σπουδών
Επιμόρφωσης και Καινοτομιών
Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
5. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ
 Γραφείο Διευθυντή
 Γραφείο ΣΕΠ
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