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ΑΠΟΦΑΣΗ

Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις
σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 37, 38, 39 του Ν. 1566/85
2. Το άρθρο 10 του Ν. 2525/97
3. Την Υ.Α Γ2/7113/2-12-1997 στην οποία ορίζονται τα καθήκοντα των
Υπευθύνων ΣΕΠ
4. Την Υ.Α Γ2/2571/26-7-00 στην οποία ορίζονται τα καθήκοντα των
Εκπαιδευτικών- Υπεύθυνων των Γραφείων ΣΕΠ
5. Την Υ.Α Γ2/1780/21-3-96 Επισκέψεις μαθητών σε χώρους εργασίας και
εκπαίδευσης προσκλήσεις επαγγελματιών γονέων κηδεμόνων στα σχολεία
Δ.Ε στα πλαίσια του ΣΕΠ
6. Την Υ.Α Γ2/4867/28-8-92 (ΦΕΚ 629/τ. Β’/23-10-92) με την οποία ορίζονται οι
Σχολικές Δραστηριότητες
7. Την Υ.Α Γ2/455/31-1-01(ΦΕΚ 161 τ. Β’/ 16-2-01) με την οποία ορίζεται η
Αγωγή Σταδιοδρομίας ως Σχολική Δραστηριότητα
8. Την ανάγκη των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ενημέρωση σε
θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την στήριξή τους
στη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων
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Αποφασίζουμε
1. Τη δυνατότητα των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να
οργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις με τίτλο «Ημέρες Σταδιοδρομίας» και
διάρκεια από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
και ειδικότερα κατά τις χρονικές περιόδους:
α. Την πρώτη εβδομάδα έναρξης του σχολικού έτους, κατά το μήνα
Σεπτέμβριο ή
β. Την τελευταία εβδομάδα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων ή
γ. Την τελευταία εβδομάδα πριν από τις διακοπές του Πάσχα
2. Η υπευθυνότητα για την προαναφερόμενη διοργάνωση ανατίθεται από
τον/την Δ/τη/τρια του σχολείου με σειρά προτεραιότητας και με τη σύμφωνη
γνώμη του/της εμπλεκόμενου/ης:
α. Σε επιμορφωμένο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη θέση υπεύθυνου του
Γραφείου ΣΕΠ που λειτουργεί στο σχολείο σύμφωνα με την Υ.Α
Γ2/2571/26-7-00
β. Σε εκπαιδευτικό επιμορφωμένο στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική με
οργανική θέση στο σχολείο
γ. Σε εκπαιδευτικό επιμορφωμένο στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική που
υπηρετεί στο σχολείο
δ. Στην περίπτωση δε που δεν υπάρχει επιμορφωμένος εκπαιδευτικός, η
διοργάνωση μπορεί να ανατεθεί σε όποιον άλλον εκπαιδευτικό υπηρετεί
στη σχολική μονάδα και εμπλέκεται στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που
σχετίζονται
με
το
θεσμό
ΣυμβουλευτικήΕπαγγελματικός
Προσανατολισμός.
3. Επίσης στις περιπτώσεις που έχουμε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε
σχολικό συγκρότημα ή ανάλογα με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των κατά
τόπους περιοχών (π.χ νησιωτική Ελλάδα) μπορεί οι σχετικές εκδηλώσεις να
οργανωθούν από κοινού μετά από τη
σύμφωνη γνώμη των
διευθυντών/τριών για ένα αριθμό σχολείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις για την
από κοινού οργάνωση συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός από το κάθε
εμπλεκόμενο σχολείο.
4. Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας διοργάνωσης ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει
τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
α. ευκαιρίες εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για τους μαθητές των Β’ και Γ’ Γυμνασίου, Β’ και Γ’ Ενιαίου
Λυκείου, 1ου και 2ου Κύκλου ΤΕΕ, ημερήσιων και εσπερινών σχολείων
αντίστοιχα
β. ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε προγράμματα μεταγυμνασιακής ή
μεταλυκειακής κατάρτισης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
τους μαθητές των Γ’ Γυμνασίου, Γ’ Ενιαίου Λυκείου, 1ου και 2ου Κύκλου
ΤΕΕ , ημερήσιων και εσπερινών σχολείων αντίστοιχα
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γ. ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων των Γυμνασίων,
Λυκείων, ΤΕΕ , ημερήσιων και εσπερινών σχολείων αντίστοιχα.
5. Το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να συμπεριληφθούν στις Ημέρες
Σταδιοδρομίας ενδεικτικά μπορεί να είναι: οργανωμένες προβολές και
παρουσιάσεις εκθεσιακού υλικού (πόστερς σύντομων παρουσιάσεων, υλικό
προθήκης, φυλλάδια, προγράμματα σπουδών, αφίσες, ηλεκτρονικές
προβολές, βίντεο κ.α), οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες
μαθητών/ εκπαιδευτικών/ γονέων και κηδεμόνων, πραγματοποίηση ημερίδων
τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για την ευρύτερη τοπική
κοινωνία, παρουσίαση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που έχουν
υλοποιηθεί στο σχολείο και συνδέονται με τους προαναφερόμενους
θεματικούς άξονες.
6. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων είναι
δυνατόν να προσκληθούν επαγγελματικοί και εκπαιδευτικοί φορείς, μετά από
σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
ΥΠΕΠΘ.
7. Για την υλοποίηση Ημερών Σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες Δ.Ε θα
πρέπει να κατατίθεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στη Δ/ση του σχολείου
προσχέδιο και σχετικός προγραμματισμός της διοργάνωσης τουλάχιστον δύο
μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία υλοποίησης. Τόσο στη
φάση της οργάνωσης όσο και της υλοποίησης ο εκπαιδευτικός μπορεί να
συνεργαστεί με το ΚΕΣΥΠ της περιοχής του.
8. Ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στην
προετοιμασία, οργάνωση και
υλοποίηση των Ημερών Σταδιοδρομίας μπορεί να απασχοληθεί με αντίστοιχη
υπερωριακή αποζημίωση, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και
στην περίπτωση που συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο. Το σύνολο
των ωρών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της προετοιμασίας και του αριθμού των
ημερών υλοποίησης, δεν μπορούν να ξεπερνούν τις πέντε (5) για κάθε μήνα
και για σύνολο δύο (2) μηνών. Στην περίπτωση δε που ο εκπαιδευτικός δεν
συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο οι παραπάνω ώρες υπολογίζονται
για τη συμπλήρωση του ωραρίου του.
9. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική, θα πρέπει να καταβάλλεται
προσπάθεια να είναι ενεργητική και ουσιαστική και μπορεί να γίνει είτε κατά
τμήμα είτε κατά τάξη είτε με ελεύθερη προσέλευση. Στην οποιαδήποτε
περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του/των
σχολείου/ων και να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να μην χάνονται
πολύτιμες ώρες του σχολικού προγράμματος.
10. Η Υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων μπορεί να στηρίζεται
οικονομικά από τη Σχολική Επιτροπή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Σύλλογο
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Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και από διάφορους φορείς και χορηγούς.
Επίσης η υλοποίηση Ημερών Σταδιοδρομίας μπορούν να αποτελούν
λειτουργικό κομμάτι ευρύτερων προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Σε
αυτή την τελευταία περίπτωση ο σχεδιασμός τους, η υλοποίηση τους και οι
σχετικές δαπάνες γίνονται σύμφωνα με την Υ.Α Γ2/4867/28-8-92 (ΦΕΚ 629/τ.
Β’/23-10-92) και τη νόμιμη συμπλήρωσή της Υ.Α Γ2/455/7-2-00 (ΦΕΚ161 /τ.Β’
/16-2-00.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Εσωτ. Διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
5. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.- Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε- Τμήμα Β’
7. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.- Τμήμα Γ΄
8. Δ.Ο.Υ
9. Δ/νση Ε.Ε.Ε.
10. Δ/νση Εκκλ. Εκπαίδευσης
11. Δ/νση Ξεν. και Μειον. Σχολείων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δ/ νσεις και Γραφεία Δ.Ε. της χώρας.
2. Υπεύθυνους ΣΕΠ μέσω των Δ/νσεων και τα Γραφείων Δ.Ε. της χώρας.
3. ΚΕΣΥΠ της χώρας μέσω των Δ/νσεων και τα Γραφείων Δ.Ε.
4. Γραφεία ΣΕΠ που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας.
5. Όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων και τα Γραφείων Δ.Ε . της χώρας.
6. Όλους τους εκπαιδευτικούς μέσω των Δ/νσεων και τα Γραφείων Δ.Ε . της χώρας.
10. Π. Ι - Τομέας ΣΕΠ.
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