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1. Δ/νσεις και Γραφεία Δ/θμιας
Εκπαίδευσης της χώρας

ΠΡΟΣ:

Πληροφορίες : Έλενα Μαστοράκη
KOIN:

2. ΚΕΣΥΠ της χώρας μέσω των
Δ/νσεων και Γραφείων Δ/θμιας
Εκπαίδευσης
3. Γραφεία ΣΕΠ της χώρας μέσω
των Δ/νσεων και Γραφείων
Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τομέα ΣΕΠ

ΘΕΜΑ: “Τοποθέτηση- Αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών Δ.Ε- Ειδικών της
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης που έχουν επιλεγεί και στελεχώνουν τα
ΚΕΣΥΠ της χώρας”.
Μετά από σειρά ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και αφορούν
στην υπηρεσιακή κατάσταση και στο αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτικών Δ.Ε
που αρχικά επιλέγησαν να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο και στη
συνέχεια να στελεχώσουν τα κατά τόπους ΚΕΣΥΠ της χώρας ως Ειδικοί της
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης διευκρινιστικά σας αναφέρουμε τα παρακάτω:
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις Υ.Α: Γ2/3914/18-6-98 (πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος), Γ2/2421/30-4-99 (επιλογής εκπαιδευτικών) καθώς και όλες τις
επόμενες που αφορούν στην έναρξη των σεμιναρίων κατάρτισης και τις σχετικές
εγκρίσεις μετακίνησης των επιμορφούμενων, οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί
καταρχήν όφειλαν να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο επιμορφωτικό σεμινάριο
και να το ολοκληρώσουν με επιτυχία ανταποκρινόμενοι στο σύνολο των
υποχρεώσεών τους και στη συνέχεια, με τη λήξη του, να αναλάβουν υπηρεσία στα
αντίστοιχα ΚΕΣΥΠ για τα οποία είχαν επιλεγεί να στελεχώνουν. Ως εκ τούτου το
σύνολο των Ειδικών της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης οφείλουν να έχουν ήδη
υπογράψει σχετική πράξη ανάληψης στην αρμόδια Δ/νση Δ.Ε στην οποία ανήκει
το ΚΕΣΥΠ για το οποίο έχουν επιλεγεί.
2. Επειδή τόσο η επιλογή των εκπαιδευτικών όσο και η τοποθέτησή τους στα κατά
τόπους ΚΕΣΥΠ έχει γίνει με Υ.Α δεν απαιτείται πρόσθετη διοικητική πράξη
απόσπασης ακόμα και για τις περιπτώσεις εκείνες των εκπαιδευτικών που
στελεχώνουν ΚΕΣΥΠ άλλης Δ/νσης Δ.Ε από αυτήν της οργανικής τους θέσης.
Στην περίπτωση δε μετάθεσης και ως εκ τούτου αλλαγής της οργανικής τους
θέσης παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι να ενημερώνουν εγγράφως το Γραφείο
ΣΕΠ της ΔΣΔΕ του ΥΠΕΠΘ για την ενημέρωση των σχετικών αρχείων.
3. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα ΚΕΣΥΠ της χώρας ως Ειδικών
της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης γίνεται με το καθεστώς της τετραετούς
θητείας η οποία ξεκινά για το σύνολο των επιλεγέντων εκπαιδευτικών από το
Σεπτέμβριο 1999 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2003. Κατά την περίοδο

αυτή οι Εκπαιδευτικοί προσφέρουν αποκλειστικά το έργο τους στο ΚΕΣΥΠ για το
οποίο έχουν επιλεγεί να στελεχώνουν ως Ειδικοί της Πληροφόρησης και
Τεκμηρίωσης.
4. Ειδικότερα σε σχέση με το επιστημονικό έργο του Ειδικού της Πληροφόρησης και
Τεκμηρίωσης αυτό αναλύεται:
O Ειδικός της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το/τους
Σύμβουλο /ους Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕΣΥΠ:
α) Συλλέγει, ανανεώνει και μορφοποιεί το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιεί
το ΚΕΣΥΠ.
β) Παρέχει πληροφόρηση, εκπαιδευτική και επαγγελματική σε μαθητές και γονείς
και συντελεί στην αναζήτηση και τη χρήση της πληροφορίας.
γ) Παράγει και ανανεώνει σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ του ΠΙ, τοπικό
πληροφοριακό υλικό εκπαιδευτικού και επαγγελματικού περιεχομένου.
δ) Συνεργάζεται με το/τους Σύμβουλο/ους Επαγγελματικού Προσανατολισμού του
ΚΕΣΥΠ για θέματα της αρμοδιότητας του και μετέχει στην οργάνωση
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε θέματα ΣΕΠ.
ε) Επικοινωνεί με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το
ΚΕΣΥΠ του ΠΙ, το ΚΕΣΥΠ του ΥΠΕΠΘ, το Γραφείο ΣΕΠ της ΔΣΔΕ, τα άλλα
ΚΕΣΥΠ της χώρας, καθώς και με τους αρμόδιους σε θέματα ΣΕΠ φορείς του
εσωτερικού και εξωτερικού.
στ) Παρακολουθεί και στηρίζει το ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιακής
πληροφόρησης του ΚΕΣΥΠ.
ζ) Συνεργάζεται με τα Γραφεία ΣΕΠ της περιοχής ευθύνης του ΚΕΣΥΠ στο οποίο
υπηρετεί.
η) Εξασφαλίζει τις δυνατότητες αυτοπληροφόρησης για τους μαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς που επισκέπτονται το ΚΕΣΥΠ.
Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι σχετικά με το αντικείμενο του Ειδικού της
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εγκύκλιος
Γ2/3872/17-6-98.
Το άρθρο 10 του ν. 25252/97 εξουσιοδοτεί Π.Δ. το οποίο ανάμεσα στα άλλα
θέματα ρυθμίζει και τα ειδικά καθήκοντα και την υπηρεσιακή κατάσταση του
επιστημονικού προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕΣΥΠ και τα Γραφεία ΣΕΠ της
χώρας. Το σχετικό σχέδιο Π.Δ. έχει ήδη προωθηθεί από την υπηρεσία μας προς
υπογραφή από τα αρμόδια όργανα.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο να επισημάνουμε ότι οι ιδιαιτερότητες
τόσο του αντικειμένου του συνόλου των επιστημονικών στελεχών των ΚΕΣΥΠ όσο
και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στις οποίες τα στελέχη
καλούνται να ανταποκριθούν προϋποθέτουν ισότιμη συνεργασία μεταξύ των
μελών της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥΠ η οποία δεν μπορεί παρά να
βασίζεται στις αρχές της ανοικτής επικοινωνίας και της συμπληρωματικότητας του
επιστημονικού έργου.
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