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Θέμα: «Ανάθεση της εφαρμογής του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» 

 

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. 
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Βαθμός Ασφαλείας  
  
Αθήνα, 7-9-2005 
Αριθ. Πρωτ.: 88500/Γ7 
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Περιφερειακούς Διευθυντές 
όλης της χώρας 

2. Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε. της 
χώρας 

3. ΚΕΣΥΠ της χώρας μέσω των 
Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε.  

4. Σχολικές Μονάδες της χώρας 
μέσω των Δ/νσεων και 
Γραφείων Δ.Ε.   

5. Τομέα ΣΕΠ του ΠΙ 

ΚΟΙΝ.:
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4. Την Υ.Α Γ2/6641/29-8-95 με θέμα «Ανάθεση εφαρμογής του θεσμού του ΣΕΠ στις 
σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Εκπ/σης».  

5. Την Υ.Α. Γ2/6707/3-12-98 με θέμα «Έναρξη λειτουργίας του προγράμματος: Κατάρτιση 
των Υπεύθυνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Συμβουλευτική και 
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό» και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. 

6. Την Υ.Α Γ2/ 3378/30-6-99 με θέμα «Επιλογή καθηγητών Β/θμιας Εκπ/σης που θα 
συμμετάσχουν στην επιμόρφωση 520 ωρών στο ΣΕΠ και στη Συμβουλευτική» και τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. 

7. Την Υ.Α Γ2/2421/30-4-99 με θέμα «Επιλογή Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης που θα 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα  Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης στην 
Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Υλικού» και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. 

8. Την Υ.Α 140178/Γ7/11-12-03 με θέμα Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ στο 
πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ». 

9. Την υπ’ αριθμ. Γ2/3219/14-9-00 εγκύκλιο με θέμα «Ανάθεση της Εφαρμογής του ΣΕΠ 
στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

10. Την ανάγκη εφαρμογής του θεσμού του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας 
Εκπ/σης από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.  Η ανάθεση της εφαρμογής του θεσμού του Σ.Ε.Π. γίνεται σε έναν εκπαιδευτικό ανά σχολική 
μονάδα. Σε περίπτωση που σε μία σχολική μονάδα οι ώρες εφαρμογής του ΣΕΠ υπερβαίνουν 
τις τέσσερις (4), είναι δυνατή η ανάθεση και σε δεύτερο εκπαιδευτικό. 
 
2.  Στις σχολικές μονάδες που λειτουργεί Γραφείο ΣΕΠ, η εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ 
ανατίθεται εξ ολοκλήρου στον εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε αυτό. 
    
3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Η εφαρμογή του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατίθεται 
υποχρεωτικά σε επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το θεσμό τουλάχιστον την 
τελευταία τριετία (στην τάξη ή/και στις δομές ΣΕΠ). Η ανάθεση γίνεται με σειρά προτεραιότητας 
βάσει των ακολούθων: 
α.  Στους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 
β.  Στους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  
γ. Στους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος 

μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του 
ΥΠΕΠΘ  χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών. 

δ.  Στους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού προγράμματος επιμόρφωσης στη 
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ  χρονικής διάρκειας 
520 ωρών ή πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού 
υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών. 

ε.   Στους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
στ. Στους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου 

επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.  
ζ.   Στους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.  
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4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να καλύπτουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, η εφαρμογή του θεσμού ανατίθεται στον εκπαιδευτικό που επιδεικνύει το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θεσμό του Σ.Ε.Π.  
 
5.  Στον εκπαιδευτικό που θα εφαρμόσει τον Σ.Ε.Π. ανατίθενται οι ώρες διδασκαλίας ως εξής: 
πρώτα οι ώρες εφαρμογής Σ.Ε.Π. και στη συνέχεια οι ώρες μαθημάτων 1ης, 2ης κ.τ.λ. ανάθεσης.  
 
 
 Με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι 
εκπαιδευτικοί. 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Υφυπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 

      4.  Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ 
 Γραφείο Διευθυντή  
 Γραφείο ΣΕΠ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ 


