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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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Βαθμός Ασφαλείας ................... 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΕΠΕΔ) 

Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Μαρούσι, 22‐8‐2012 
Αρ. Πρωτ.  95783/Γ7 
 

     

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Μαρούσι, Τ.Κ. 15180 
Πληροφορίες :  
Τμήμα Α’: Καραμαλάκου‐ Λάππα Μόνικα  
                  (210 344 2224) 
Τμήμα Β’: Ξυλόκοτα Αναστασία (210 344 2205) 
Τμήμα Δ’: Σακκοπούλου Πηνελόπη  
                  (210 344 3023) 
Τμήμα ΣΤ’: Γιούρα Εύη, Φρέντζου Μαίρη   
                   (210 344 2226) 
 

 

 ΘΕΜΑ:  «Διευκρινίσεις  για  τις  Υ.Α.  καθορισμού  του  τρόπου  λειτουργίας,  των  οργάνων,  των 
κριτηρίων  και  της  διαδικασίας  επιλογής  και  τοποθέτησης  Υπευθύνων  στα  Κέντρα 
Συμβουλευτικής  και  Προσανατολισμού  (ΚΕ.ΣΥ.Π.),  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  Αγωγής 
Υγείας,  Πολιτιστικών  Θεμάτων,  Σχολικών  Δραστηριοτήτων,  Συμβουλευτικών  Σταθμών  Νέων 
(Σ.Σ.Ν.),  Κέντρα  Πληροφορικής  και  Νέων  Τεχνολογιών  (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)  και  Εργαστηριακών 
Κέντρων  Φυσικών  Επιστημών  (Ε.Κ.Φ.Ε.)  καθώς  και  των  καθηκόντων  και  των  αρμοδιοτήτων 
τους και τις σχετικές προκηρύξεις.  

 
Σχετ.   1. Υ.Α. 92984/Γ7/10‐08‐2012 
           2. Υ.Α. 92998/Γ7/10‐08‐2012 
           3. Υ.Α. 93008/Γ7/10‐08‐2012 
           4. Υ.Α. 92995/Γ7/10‐08‐2012 
           5. Υ.Α. 92985/Γ7/10‐08‐2012 
             6. Υ.Α. 93000/Γ7/10‐08‐2012 
              
 
Κατόπιν ερωτημάτων εκπαιδευτικών σχετικών με τις προαναφερόμενες ΥΑ διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα σημεία :  
 
Α) 
Σε ότι αφορά  την με αρ. πρωτ. 92984/Γ7/10‐08‐2012  Υ.Α  με θέμα «Καθορισμός  των οργάνων,  των 

κριτηρίων  και  της  διαδικασίας  επιλογής  και  τοποθέτησης  των  Υπευθύνων  Σχολικού  Επαγγελματικού 

ΠΡΟΣ: 
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

Όλης της χώρας  
2. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης όλης της χώρας 
3. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και 

Δ/θμιας (δια των οικείων 
Διευθύνσεων) 
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Προσανατολισμού  (Σ.Ε.Π.)  στα  Κέντρα  Συμβουλευτικής  και  Προσανατολισμού  (ΚΕ.ΣΥ.Π.)  καθώς  και  των 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»   σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Στο  άρθρο  3,  παράγραφος  2,  σημείο:  «γ)  Οργάνωση,  συντονισμός  και  υλοποίηση 
επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  ημερίδων  ή  διημερίδων  στο  ΣΕΠ»,  περιλαμβάνονται  και  οι 
«Ημέρες Σταδιοδρομίας». 

2. Στο άρθρο 3, παράγραφος 3,  εδάφιο β, σημείο: «Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης 
της  βεβαίωσης  ολοκλήρωσης,  απαιτείται  υπεύθυνη  δήλωση  του  εκπαιδευτικού,  ότι 
ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.» μπορεί η  υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού να αφορά ή 
τον συντονισμό  ή  την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

3. Στο άρθρο 3, παράγραφος 5, εδάφιο β,  σημείο: «β) Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των 
κριτηρίων στ) και ζ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2,5) μονάδες..» εννοείται το ορθό 
δυο και μισή (2,5) μονάδες. 

4. Στο  άρθρο  3,  παράγραφος  5,  εδάφιο  ε,  σχετικά  με  την  πιστοποίηση  γνώσης  ξένων 
γλωσσών ισχύουν, για εξειδικευμένους τίτλους γλωσσομάθειας και οι επικαιροποιημένες 
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

 
 
Β)  
Σε  ότι  αφορά  την  με  αρ.  πρωτ.  92998/Γ7/10‐8‐2012  Υ.Α.  «Καθορισμός  των  οργάνων,  των 
κριτηρίων  και  της  διαδικασίας  επιλογής  και  τοποθέτησης  των  Υπευθύνων,  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».  

1. στο άρθρο 2, παράγραφος 2, το σημείο «Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής  όσοι  εκπαιδευτικοί  κατέχουν  θέση  στελέχους  της  Δ/θμιας  εκπαίδευσης  με 
θητεία,  όσοι  βρίσκονται  σε  εκπαιδευτική  άδεια,  καθώς  και  όσοι  εκπαιδευτικοί 
συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας» αφορά όλους όσους  
κατέχουν θέση στελέχους εκπαίδευσης με θητεία(ν.3848). 

2. στα  άρθρο 6, παράγραφος 3,  στο άρθρο 8, παράγραφος 2.2, στο άρθρο 10, παράγραφος 
2.2.  στο  (γ)  που  αφορά  στα  καθήκοντα  των  Υπευθύνων  ΑΥ,ΠΘ,ΣΔ,  ισχύει  επίσης  ότι 
«Φροντίζουν  για  την  ορθολογική  και  ρεαλιστική  κατανομή  των  χρηματοδοτήσεων  των 
σχολικών προγραμμάτων αξιολογώντας τις πραγματικές ανάγκες υλοποίησής των». 

3. στο άρθρο 8,  παράγραφος 2.3  στο σημείο 6  λόγω προηγούμενης αναφοράς στο σημείο 
2.2.β.  ισχύει  μόνο  το  ορθό  «Οι  Υπεύθυνοι  ΠΘ  με  την  έγκριση  του  Προϊσταμένου  της 
οικείας  Διεύθυνσης  ορίζουν  δύο  ή  τρεις  μέρες  για  τις  επισκέψεις  στα  σχολεία  για  την 
παρακολούθηση, υποστήριξη, συντονισμό και αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων».  

4. στο  άρθρο 9,  παράγραφος 2.3,  στο  (α)  και  στην 1η  στήλη,  το  εσφαλμένο «Υπηρεσία  σε 
θέση  Υπευθύνου ΠΕ ή  ΑΥ  ή ΠΘ ή  ΣΔ  ή  σε    θέση  Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων  και 
Καλλιτεχνικών  Αγώνων  ή  σε  θέση  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  έτους  2011‐2012»  να 
εκληφθεί  ως    ορθό  το  «Υπηρεσία  σε  θέση  Υπευθύνου  ΠΕ  ή  ΑΥ  ή  ΠΘ  ή  ΣΔ  (Σχολικών 
Δραστηριοτήτων έτους 2011‐2012)». 

5. στο  άρθρο  9,  παράγραφος  2.3,  στο  (β)  και  στην  1η  στήλη,  στο  Επιμορφωτικό  έργο  σε 
Παν/μια ή ΤΕΙ ή ΠΕΚ, να συμπεριληφθούν και τα ΚΠΕ. 

6. στο  άρθρο  9,  παράγραφος  2.3,  στο  (γ)  και  στην  1η  στήλη,  εκ  παραδρομής  έχουν  
αναφερθεί  μόνο  τα  εγκεκριμένα  πολιτιστικά    προγράμματα  ενώ  αφορά  σε  όλα  τα   
εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων : ΠΕ,ΑΥ,ΠΘ. 

7. στο  άρθρο  9,  παράγραφος  2.3,  στο  (δ)  και  στην  1η  στήλη,  η  αναφορά  σε    «Άσκηση 
καθηκόντων  σε  θέσεις  Διοίκησης  αυξημένης  ευθύνης  (Διευθυντή  σχολικής  μονάδας, 
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Προϊσταμένου  Γραφείου  ή  Δ/νσης  Εκπ/σης,  Προϊσταμένου  Δ/νσης  ΣΕΠΕΔ  του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.,  Προϊσταμένου  Τμήματος  Αισθητικής  Αγωγής  της  Δ/νσης  ΣΕΠΕΔ)» 
συμπεριλαμβάνει  και    τη  θέση  Προϊσταμένου  τμήματος  Αγωγής  Υγείας  και 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ). 

8. στο  άρθρο  10,  παράγραφος  2.2  στο  (ε)  στην  αναφορά  των  δυνατών  συνεργασιών  
περιλαμβάνονται και  τα Κ.Π.Ε.  και  τα Σ.Σ.Ν.,  ενώ στο σημείο για  την έγκριση αυτών των 
συνεργασιών, εννοείται ότι αναλόγως του θέματος  εγκρίνονται από το Τμήμα Β΄ ή Δ΄ της 
Δ/νσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ., του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

9. στο άρθρο 10, παράγραφος 2.3 :  το σημείο (3) δεν αφορά μόνο πολιτιστικούς αλλά όλους 
τους  φορείς    ή  άλλους    Υπευθύνους  σχολικών  δραστηριοτήτων(ΠΕ,ΑΥ,ΠΘ,ΣΔ),    στην 
παράγραφο 2.3 α. εκ παραδρομής αναφέρονται οι ΠΘ αντί για το ορθό ΣΔ καθώς και στο 
σημείο  (7)  εννοούνται  όλα  τα  προγράμματα  σχολικών  δραστηριοτήτων  και  όχι  μόνο  τα 
πολιτιστικά. 

 
Γ) 
Σε ότι αφορά την με αρ. πρωτ. 93008/Γ7/10‐08‐2012 «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων 
και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων 
(Σ.Σ.Ν.)  καθώς  και  των  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  τους.»  εκ  παραδρομής  στο  άρθρο  3  ο 
συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για  τα κριτήρια όλων  των κατηγοριών ορίζονται  τα  εξήντα 
δύο μόρια (62) μόρια και όχι τα εξήντα  οκτώ (68) μόρια, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται.. 
 
 
Δ) 
Σε ότι αφορά την με αρ. πρωτ Υ.Α. 92985/Γ7/10‐08‐2012 «Καθορισμός  του τρόπου λειτουργίας, 
των  οργάνων,  των  κριτηρίων  και  της  διαδικασίας  επιλογής  και  τοποθέτησης  Υπευθύνων  στα 
Εργαστηριακά  Κέντρα  Φυσικών  Επιστημών  (Ε.Κ.Φ.Ε.)  καθώς  και  των  καθηκόντων  και  των 
αρμοδιοτήτων τους»   

 
1. στο άρθρο 3, παράγραφος 2)Ι Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση 

για τα κριτήρια ια) ιβ) και ιγ) επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση στις ξένες γλώσσες αφορά 
μόνο 2 γλώσσες. 

2. στο άρθρο 3, παράγραφος 2)Ι Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση η 
φράση «Από  τα κριτήρια α)  και β) μοριοδοτείται μόνο  το ανώτερο αν ανήκουν στο  ίδιο 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών» να αντικατασταθεί από τη φράση «Από τα κριτήρια 
α) και γ) μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών». 

3. στο  άρθρο  3,  παράγραφος  2)ΙΙ  Υπηρεσιακή  κατάσταση  και  διδακτική,  εργαστηριακή  και 
τεχνική εμπειρία  στο κριτήριο α) να αντικατασταθεί το 5 έτη από 6 έτη. 

4. στο  άρθρο  3,  παράγραφος  2)ΙΙ  Υπηρεσιακή  κατάσταση  και  διδακτική,  εργαστηριακή  και 
τεχνική  εμπειρία    στο  κριτήριο  ε)  η  φράση  «Άσκηση  καθηκόντων  Υπευθύνου  Ε.Κ.Φ.Ε.  με 
τοποθέτηση  ως  αναπληρωτή  και  γενικώς  χωρίς  επιλογή»  να  αντικατασταθεί  από  «Άσκηση 
καθηκόντων Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)» 

 
Ε) 
Σε ότι αφορά την με αρ. πρωτ. Υ.Α. 92995/Γ7/10‐08‐2012 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των 
Υπευθύνων  και  των  Τεχνικών  Υπευθύνων  καθώς  και  των  καθηκόντων  και  των  αρμοδιοτήτων 
τους» 
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1. στο άρθρο 3, παράγραφος 2)Ι Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση 
για τα κριτήρια η και θ επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση στις ξένες γλώσσες αφορά μόνο 
2 γλώσσες. 

2. στο  άρθρο  3,  παράγραφος  2  η  φράση  «Τα  κριτήρια  επιλογής  των  ΕΚΦΕ  …»  να 
αντικατασταθεί  από  τη  φράση  «Τα  κριτήρια  επιλογής  των  Υπευθύνων  και  Τεχνικών 
Υπευθύνων των ΚΕΠΛΗΝΕΤ …» 

3. στο  άρθρο  3  παράγραφος  2)ΙΙ  Υπηρεσιακή  κατάσταση  και  διδακτική,  εργαστηριακή  και 
τεχνική εμπειρία  στο κριτήριο α) να αντικατασταθεί το 5 έτη από 6 έτη. 

 
ΣΤ) 
Σε ότι αφορά την με αρ. πρωτ Υ.Α. 93000/Γ7/10‐08‐2012 «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων 
Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)» 

1. στην παράγραφο 14 εννοείται η υπηρεσία των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων. 
2. στην παράγραφο 1  τα  αναφερόμενα 1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ, 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ, 3ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ  κ.λ.π. 

μιας Δ/νσης Β/θμιας είναι αντίστοιχα των πρώην γραφείων ΚΕΠΛΗΝΕΤ.  
 
Επίσης  όπου  δεν  υπάρχει  διευκρίνηση,  στην  μοριοδότηση    της  πιστοποιημένης  γνώσης  ΤΠΕ, 
λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο από τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά. 
 
Οι ήδη υπηρετούντες στις σχετικές με τις ΥΑ περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α καλούνται 
να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων επιλεγέντων σε αυτές. 

 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
• Γραφείο Υπουργού 
• Γραφείο Υφυπουργού 
• Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
• Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Π/βάθμιας ‐ Δ/βάθμιας Εκ/σης 
• Δ/νση ΣΕΠΕΔ 
  ‐Γραφείο Διευθύντριας 
  ‐τμήματα Α΄, Β΄, Δ΄,  ΣΤ΄. 
 
 


