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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. αποφ. 215/2012 (1)
    Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτι−

κής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του 
Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 Αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, κατά τη συνεδρίασή της την 10.08.2012 με 
θέμα την μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσια−
κών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του 
Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίη−

ση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του 
Ν. 3695/2011 «Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του 
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ Α΄ 152) και το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 4002/2011 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, 
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρ−
θρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ Α΄ 98), καθώς και το γεγονός ότι από την παρούσα 
απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ ΑΊ41) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 4 και 5 του 
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ Α΄ 152).

7. Το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011−2015» του 
Πίνακα II, Κεφάλαιο Β του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 
Α΄ 151).
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8. Το επικαιροποιημένο «Πρόγραμμα Αποκρατικοποι−
ήσεων», το οποίο περιελήφθη ως Παράρτημα IV στο 
Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 
της Ελλάδος που εγκρίθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 
2 του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 28).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκαν και συ−
μπληρώθηκαν με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου 
του Ν. 2261/1994 (ΦΕΚ Α΄ 205), του τέταρτου άρθρου του 
Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α΄ 29), του άρθρου 7 παράγραφος 1 
του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ Α΄ 25), του άρθρου 17 παράγρα−
φος 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308) και του άρθρου 33 
του Ν. 3913/2011.

10. Την υπ’ αρίθμ. Δ 14702/69/ΦΝ 380/10.11.1994 Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο−
μικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (ΦΕΚ Β’ 846), με την οποία αποφασίστηκε η ίδρυ−
ση της εταιρείας έργων υποδομής με την επωνυμία 
«Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία», με σκοπό την ολική 
ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, ορ−
γάνωση, εξοπλισμό, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη 
και παρακολούθηση του αυτοκινητόδρομου Εγνατία 
Οδός.

11. Το άρθρο 9 υποπαράγραφος 3 β του Ν. 3481/2006 
«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματο−
λόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και 
μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 162).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/809/4.4.2011 απόφα−
σης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(ΦΕΚ Β’ 936), με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» το δικαίωμα και οι αρμοδιότητες 
λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης κάθετων 
προς την Εγνατία Οδό οδικών αξόνων.

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 195/27.10.2011 απόφα−
σης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων «Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο 
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» 
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατά−
ξεις του Ν. 3986/2011» (ΦΕΚ Β΄ 2501).

14. Το γεγονός ότι ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός 
περιλαμβάνεται στα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοι−
χεία του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων 2011−2015, 
ενώ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η 
Ελληνική Δημοκρατία και κατά τα οριζόμενα στο επι−
καιροποιημένο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του 
Ν. 4046/2012 η έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το τέλος 
του α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

15. Το γεγονός ότι από την χρηματοοικονομική ανά−
λυση αξιοποίησης του προς αποκρατικοποίηση περι−
ουσιακού στοιχείου, αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός, 
προκύπτει ότι είναι αναγκαία η ένταξη σε αυτό συ−
γκεκριμένων οδικών αξόνων που συνδέονται άμεσα και 
καθέτως προς αυτό και εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
προς και από αυτό.

Κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, απο−
φασίζει:

1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
(εφεξής: το «Ταμείο») μεταβιβάζονται και περιέρχονται 
άνευ ανταλλάγματος:

i) το δικαίωμα της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για 
τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση α) του 
αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός (εφεξής: ο «Αυτοκι−
νητόδρομος») και των παρόδιων αυτού εκτάσεων και 
β) των ακόλουθων κάθετων προς τον Αυτοκινητόδρομο 
οδικών αξόνων (εφεξής: οι «Κάθετοι Άξονες»): β.1) Ανισό−
πεδος Κόμβος (Α/Κ) Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) − Α/Κ 
Κορομηλιάς − Α/Κ Ιεροπηγής − Μεθοριακός Σταθμός 
Κρυσταλλοπηγής και β.2) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών −Μεθο−
ριακός Σταθμός Προμαχώνα και

ii) το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για τη λειτουρ−
γία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Κάθετου Άξονα 
Α/Κ Χαλάστρας − Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων.

Στα ως άνω μεταβιβαζόμενα δικαιώματα (εφεξής: τα 
«Δικαιώματα») συμπεριλαμβάνονται και α) το δικαίωμα 
επιβολής και είσπραξης για ίδιο λογαριασμό διοδίων 
τελών από τους χρήστες του Αυτοκινητόδρομου και 
των Κάθετων Αξόνων, β) το δικαίωμα εκμετάλλευσης 
των υπαρχόντων και μελλοντικών Σταθμών Εξυπηρέτη−
σης Αυτοκινητιστών και γ) το δικαίωμα κάθε νόμιμης 
χρήσης και εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου, των 
Κάθετων Αξόνων και των παρόδιων αυτών εκτάσεων, 
για όλη τη διάρκεια ισχύος της συναφθεισόμενης σύμ−
βασης παραχώρησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3 της παρούσας, η οποία σε κάθε 
περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα σαράντα (40) 
έτη. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο εξα−
κολουθούν να διατηρούν την κατά περίπτωση αρμοδι−
ότητα κατασκευής των μη ολοκληρωμένων τμημάτων 
των Καθέτων Αξόνων.

2. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται άνευ 
ανταλλάγματος και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά 
περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, εμπράγματα δικαι−
ώματα και κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα και άϋλα 
δικαιώματα της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και κατά 
περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου που συνδέονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον Αυτοκινητόδρομο, τους 
Κάθετους Άξονες, τις παρόδιες εκτάσεις αυτών και τα 
Δικαιώματα.

3. Η μεταβίβαση και περιέλευση των Δικαιωμάτων, 
καθώς και τυχόν δικαιωμάτων της παραγράφου 2 της 
παρούσας στο Ταμείο, πραγματοποιείται με σκοπό την 
περαιτέρω παραχώρηση αυτών − εν όλω ή εν μέρει − από 
το Ταμείο σε τρίτο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, 
δυνάμει σχετικής σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
2 του Ν. 3986/2011, η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» πα−
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ραμένει στη διοίκηση και διαχείριση των Δικαιωμάτων 
ως εντολοδόχος του Ταμείου χωρίς αμοιβή, με την 
υποχρέωση να τα διατηρεί κατάλληλα για τον προορι−
σμό τους μέχρι την αξιοποίηση αυτών από το Ταμείο 
ή μέχρι την ανάκληση της σχετικής εντολής, με την 
εξαίρεση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης 
και εκμετάλλευσης του Κάθετου Άξονα Α/Κ Χαλάστρας 
− Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων, στη διοίκηση και δια−
χείριση του οποίου παραμένει υπό τους αυτούς όρους 
το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Το Ταμείο δεν υποκαθιστά την εταιρεία «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» και το Ελληνικό Δημόσιο στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των 
υφιστάμενων ή και μελλοντικών συμβάσεων που έχουν 
συνάψει ή θα συνάψουν για την κατασκευή, λειτουργία, 
συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου, 
των παρόδιων αυτού εκτάσεων και των Καθέτων Αξό−
νων. Προς το σκοπό της εξυπηρέτησης των υποχρεώ−
σεων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
4, και για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
Αυτοκινητοδρόμου και της εξυπηρέτησης των χρηστών, 
η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εξακολουθεί να εισπράτ−
τει τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκμετάλλευση του 
Αυτοκινητοδρόμου και των παρόδιων αυτού εκτάσεων, 
μέχρι την έναρξη της ισχύος της σύμβασης παραχώ−
ρησης της παραγράφου 3 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 

Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

F
   Αριθ. 92984/Γ7 (2)
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της δια−

δικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων 
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) 
στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιο−
τήτων τους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 

Α/30.9.1985). 
2. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α/23.9.1997), όπως η 
περίπτωση β) τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).

3. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και 
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμι−
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, 
αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των συμβουλίων αυτών. 

4. Το Κεφάλαιο Α΄ της Υ.Α. 64705/Γ7/03 (ΦΕΚ 948 Β΄/ 
2.7.2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 91042/Γ7/03 
(ΦΕΚ 1309 Β/1.9.2003) «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.». 

5. Την Υ.Α. 125865/Γ7/23−11−2006 (ΦΕΚ 1831 Β/23.11.2006) 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140178/Γ7/11.12.2003 ΥΑ, 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}».

6. Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 
Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερει−
ακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των δι−
δασκόντων.

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

8. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.

9. Την ανάγκη υποστήριξης του θεσμού του Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολι−

σμού (Σ.Ε.Π.) των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσα−
νατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

1. Σε κάθε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολι−
σμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) τοποθετούνται, ύστερα από επιλογή και 
απόσπαση, δύο (2) Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.). 

2. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. 
γίνεται για τριετή θητεία. 

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και κωλύ−

ματα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής

 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα 
ΚΕ.ΣΥ.Π. μπορούν να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της 
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δημόσιας δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας) εκπαίδευσης, όλων 
των ειδικοτήτων, που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκ−
παίδευσης, ανήκουν οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυν−
ση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης) που υπάγονται και τα ΚΕ.ΣΥ.Π. 
των οποίων τις θέσεις Υπευθύνων διεκδικούν και έχουν 
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την 
οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική 
υπηρεσία.

 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους 
της Β/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται 
σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί 

συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τρι−
ετούς θητείας. 

Άρθρο 3 
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων Σ.Ε.Π. διακρί−
νονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά 
με εξήντα (60) αξιολογικές μονάδες. 

2. Στην κατηγορία της υπηρεσιακής κατάστασης και 
εμπειρίας εντάσσονται τα κάτωθι κριτήρια τα οποία 
αποτιμώνται με δεκαπέντε (15) αξιολογικές μονάδες ή 
μόρια, κατά ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αναλύο−
νται ως εξής:

α) Συντονισμός ή υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής στα−
διοδρομίας

0,5 για κάθε πρόγραμμα  και 
μέχρι 2 συνολικά

β) Εκπαιδευτική εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ στην 
τάξη.

0,5 για κάθε έτος
και μέχρι 1 συνολικά

γ) Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
ημερίδων ή διημερίδων στο ΣΕΠ

0,25 για κάθε επιμορφωτική 
δράση και μέχρι 2 συνολικά

δ)
Άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου ΣΕΠ σε ΚΕ.ΣΥ.Π. ή  σε ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ή 
Ειδικού Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης σε ΚΕ.Σ.Υ.Π. ή Υπευθύνου
 ΓΡΑ.ΣΥ.

0,5 για κάθε έτος
και μέχρι 5  συνολικά

ε)

Συμμετοχή σε προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ ΚΠΣ (Δίκτυα ΣΕΠ,  ΚΕΘΙ,  
διευρυμένης φάσης του Α.Π.Θ.,  Ευρυδίκη του Δ.Π.Θ., Θετικές Ενέργειες 
των ΕΚΠΑ, Ο.Π.Α., ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Π.Θ.) με την ιδιότητα του Συντονιστή 
ή Συμβούλου Δικτύου ή Ειδικού Συμβουλευτικής ή Επιμορφωτή

0,3 για κάθε συμμετοχή σε 
πρόγραμμα και μέχρι

 1,5 συνολικά

στ) Διδακτική εμπειρία πέραν της απαιτούμενης για τη συμμετοχή στη 
διαδικασία επιλογής

0,25 για κάθε έτος
και μέχρι 0,5 συνολικά

ζ)

Υπηρεσία στο τμήμα ΣΕΠ της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμμετοχή σε ομά−
δες εργασίας και Δ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικών με 
την προώθηση του θεσμού της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

0,5 για κάθε έτος και μέχρι 2 
συνολικά

η) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 2 
συνολικά

3. Για την επιμέτρηση των μορίων της παραγράφου 
2 ισχύουν τα εξής:

α) Όταν η εκπαιδευτική εμπειρία στην εφαρμογή του 
θεσμού του Σ.Ε.Π. στην τάξη συμπίπτει χρονικά με την 
άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Σ.Ε.Π. σε ΓΡΑΣΕΠ, τότε 
δεν μοριοδοτείται. 

β) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου α) όσον αφορά 
το συντονισμό προγραμμάτων Α.Σ απαιτείται βεβαί−
ωση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης και όσον αφορά την 
υλοποίηση προγραμμάτων Α.Σ απαιτείται αντίγραφο 
της έγκρισης σχολικών προγραμμάτων από το Δ/ντή 
Δ/θμιας Εκπ/σης και βεβαίωση ολοκλήρωσης του προ−
γράμματος από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας, στην 
οποία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού ότι ολο−
κλήρωσε το πρόγραμμα.

γ) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου γ) απαιτείται βε−
βαίωση από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης στην 
οποία θα δηλώνεται ρητά η ημερομηνία, ο τόπος διε−
ξαγωγής και το θέμα της οργάνωσης του συντονισμού 
και της υλοποίησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
ημερίδων ή διημερίδων στο Σ.Ε.Π.

4. Στην κατηγορία της επιστημονικής και παιδαγω−
γικής κατάρτισης εντάσσονται τα κάτωθι κριτήρια τα 
οποία αποτιμώνται με εικοσιπέντε (25) αξιολογικές μο−
νάδες ή μόρια κατά ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές 
αναλύονται ως εξής:
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α)
Διδακτορικό στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική

6

β)
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική 

4 

γ)
Διδακτορικό σε άλλο επιστημονικό αντικείμενο

3 

δ)
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε άλλο επιστημονικό αντικείμενο

2

ε)
Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της 
ΑΣΠΑΙΤΕ−ΣΕΛΕΤΕ 2 

στ)
Επιμόρφωση με τίτλο «Ειδικό, Μεταπτυχιακού Επιπέδου πρόγραμμα σπουδών 
κατάρτισης Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Συμ−
βουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό»

2 

ζ)

Επιμόρφωση με τίτλο:
Α. «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο Σχολι−

κό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική» ή
Β. «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Δ/θμιας εκπαίδευσης στην τεκμηρίωση πληρο−

φοριακού υλικού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»  ή
Γ. «Συμβουλευτικοί Ορίζοντες για τον Σχολικό Προσανατολισμό – ΣΟΣ Προσα−

νατολισμός»  ή
Δ. Επιμόρφωση στελεχών ΓΡΑΣΥ

1,5 

η)
Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

1,5 

θ)
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ α’ επιπέδου)

2 

ι)
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ β’ επιπέδου)

3 

ια)
Γνώση ξένων γλωσσών επιπέδου Γ1 – Γ2

2 

ιβ)
Γνώση ξένων γλωσσών επιπέδου Β2

1 

ιγ)

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού συμβουλευτικής/ΣΕΠ ατομικά ή συμμετοχή σε 
συγγραφική ομάδα. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για το ΣΕΠ και τη 
Συμβουλευτική που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά−
των Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΑΕΙ, ΤΕΙ, τους εποπτευόμενους φορείς. Συμμε−
τοχή στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων, ασκήσεων και 
μελετών Συμβουλευτικής και ΣΕΠ. Eισήγηση ή δημοσίευση σε έγκριτα επιστη−
μονικά περιοδικά ή επιστημονικά Συνέδρια, με κριτές π.χ. ΕΛΕΣΥΠ

1 ανά συγγραφή ή 
συμμετοχή και μέ−

χρι 4 συνολικά

5. Για την επιμέτρηση των μορίων της παραγράφου 4 ισχύουν τα εξής:
α) Όταν συντρέχουν στον ίδιο υποψήφιο τα κριτήρια των περιπτώσεων α) και β) τότε μοριοδοτείται μόνο το 

ανώτερο. Το ίδιο ισχύει και όταν συντρέχουν στον ίδιο υποψήφιο τα κριτήρια των περιπτώσεων γ) και δ) και των 
περιπτώσεων ια) και ιβ) στο ίδιο αντικείμενο.

β) Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των κριτηρίων στ) και ζ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2,5) μονάδες.
γ) Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων των κριτηρίων α), β), γ) και δ) δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις δέκα (10).
δ) Για τη γνώση χρήσης Η/Υ απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφο−

ρίας ή από άλλο φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο 
επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.

ε) Οι τίτλοι που βεβαιώνουν τη γνώση ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ (2Π/2008, 515/08−
10−2008. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης 
της πρώτης ξένης γλώσσας.
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στ) Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός 
αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογί−
ζονται μονάδες μόνο για το ανώτερο επίπεδο.

 ζ) Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πλήθος 
των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας 
του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες για τη γνώση 
ξένων γλωσσών αποτιμώνται κατά ανώτατο όριο σε 
τρία (3). Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας 
που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

η) Όλοι οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά πρέπει να προ−
έρχονται από αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς. Εάν 
προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

θ) Πτυχίο που χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού 
δε μοριοδοτείται. 

ι) Για το κριτήριο (ιγ) δε λαμβάνεται υπόψη η έρευνα 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο απόκτησης ακα−
δημαϊκών τίτλων ή επιμορφώσεων (διδακτορικό, με−
ταπτυχιακό, ΑΣΠΑΙΤΕ, επιμορφώσεις Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού).

6. Στην κατηγορία της προσωπικότητας και της γενι−
κής συγκρότησης εντάσσονται τα κάτωθι κριτήρια τα 
οποία αποτιμώνται, έπειτα από συνέντευξη, με είκοσι 
(20) αξιολογικές μονάδες ή μόρια, κατά ανώτατο όριο. 
Κατά τη συνέντευξη του υποψηφίου συνεκτιμώνται κυ−
ρίως: 

α) Η εν γένει επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική 
δράση και προσφορά του, όπως αυτή προκύπτει από τα 
στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας που δεν έχουν 
μοριοδοτηθεί.

β) Η ικανότητά του να επιλύει οργανωτικά, καθοδη−
γητικά, παιδαγωγικά και λειτουργικά προβλήματα που 
σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 
θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, καθώς και η δυνα−
τότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές, 
τους γονείς και τους συναδέλφους του.

γ) Η γενική του συγκρότηση, όπως αυτή προκύπτει από 
το βιογραφικό του σημείωμα, το σύνολο των στοιχείων 
του φακέλου υποψηφιότητας και την όλη του παρουσία 
ενώπιον του συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων 
Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι το οικείο Ανώτερο Περιφερεια−
κό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). 

2. Για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.
Π. εκδίδεται προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, δημοσιοποιείται 
μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην 
ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.minedu.gov.gr/), 
στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
(http://www.sch.gr/) και παράλληλα αποστέλλεται σε 
όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας 
Εκ/σης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επι−
θυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης 

αξιολογικών πινάκων επιλογής να υποβάλουν αίτηση, 
σύμφωνα με τους αναγραφόμενους σε αυτήν όρους, 
στην Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης στην οποία ανήκουν ορ−
γανικά. Στην προκήρυξη ορίζεται το χρονικό διάστημα 
υποβολής των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά. 

4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήμα−
τος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης 
στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα 
υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

5. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκ/σης διαβιβάζουν 
αμελλητί στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της οικείας Περ/κής Διεύθυν−
σης Εκ/σης τις αιτήσεις των υποψηφίων.

6. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των παραγρά−
φων 2 έως και 5 του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτί−
μησης των υποψηφίων, καταρτίζουν τους προσωρινούς 
πίνακες οι οποίοι γνωστοποιούνται στους ενδιαφερό−
μενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Επίσης ορίζουν 
σε αυτούς προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών 
αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες εξετάζουν και 
επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις αξιολογικές 
μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών 
αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες.

7. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργό−
τερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους 
προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε 
συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και 
τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη 
απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.
Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθε−
σμία της παρούσης παραγράφου. 

8. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, 
κάθε μέλος του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα 
τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη διαδι−
κασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για 
τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 3 είναι ο μέ−
σος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του 
Α.Π.Υ.Σ.ΔΕ. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης 
όλων των υποψηφίων τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους 
οριστικούς αξιολογικούς πίνακες βάσει των συνολικών 
αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο 
των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα 
όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. 

9. Οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες Υπευθύνων Σ.Ε.Π. 
για τα ΚΕ.ΣΥ.Π. κυρώνονται, ύστερα από έλεγχο νομι−
μότητας, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 
καθίστανται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής 
Υπευθύνων Σ.Ε.Π. για τα ΚΕ.ΣΥ.Π., αναρτώνται στα Κα−
ταστήματα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκ/σης και ισχύουν 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και 
τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων Σ.Ε.Π. για τα 
ΚΕ.ΣΥ.Π.. 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς 
πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε 
κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. με απόφα−
ση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξή τους και τις δηλώσεις 
προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προ−
ηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να παραμένουν κενές 
θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. καλύπτονται από υποψήφιους 
του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις 
δηλώσουν, καλούμενοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη 
σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Αν παρά ταύτα δε 
πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. τότε κα−
λύπτονται από εκπαιδευτικούς με βαθμό, τουλάχιστον, 
Β΄ με τη διαδικασία της απόσπασης για ένα σχολικό 
έτος, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 
στην οποία ανήκει το ΚΕ.ΣΥ.Π., μετά από πρόταση του 
οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

2. Σε περίπτωση που οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. ελλείψουν, 
για οποιονδήποτε λόγο, οι κενούμενες θέσεις πληρώνο−
νται από τους επόμενους επιλαχόντες του οικείου τε−
λικού αξιολογικού πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς 
του. Αν κανείς από τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει 
προτίμηση για την κενούμενη θέση Υπευθύνου τότε 
εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της προηγού−
μενης παραγράφου.

3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από 
τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υπο−
χρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε 
(5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφο−
νται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4. Οι Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. μπορούν ακολουθώντας τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαι−
δευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη 
μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας 
τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. 
προσμετρείται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπει−
ρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 
για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και 
ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. 
λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης 
σχολικής μονάδας.

5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π., 
μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις ορ−
γανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν 
υπάρχουν πια, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαι−
δευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Άρθρο 6 
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

1. Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων 
Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από 
γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέ−
ντες: 

α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβα−
ρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους 
υγείας ή

β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.
γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους. 
Στην περίπτωση γ) το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί 

για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Πε−
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί 
η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον 
του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

2. Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές 
σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 
δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαι−
δευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7
Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων 
των ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι οι εξής:

α) Η υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης προ−
γραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας των σχολείων ευ−
θύνης τους.

β) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσα−
νατολισμού σε καθημερινή βάση σε μαθητές/μαθήτριες, 
γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών στους χώρους των 
ΚΕ.ΣΥ.Π.

γ) Η ενημέρωση μαθητών/μαθητριών αλλά και καθη−
γητών σε θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο 
σύστημα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ−ΕΠΑΣ, σύστημα εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.) που απαιτεί τακτι−
κές και περιοδικά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στα 
σχολεία της περιοχής ευθύνης των ΚΕ.ΣΥ.Π. καθώς και 
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία 
με αυτά.

δ) Η εκπόνηση ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές 
και τους καθηγητές, που περιλαμβάνει την σύνθεση 
ενημερωτικών φυλλαδίων αλλά και παρουσιάσεων που 
αφορούν στην προαναφερθείσα θεματολογία.

ε) Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους 
καθηγητές που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στη Γ’ τάξη του 
Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που 
απαιτούν επίσης την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού 
και κατάλληλων παρουσιάσεων.

στ) Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρ−
μογή προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών εργαλείων Σ.Ε.Π., 
εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στις σχολικές μονά−
δες 

ζ) Η εκπόνηση και εκτέλεση ευρωπαϊκών δράσεων και 
προγραμμάτων, με σκοπό να έρθουν σε επαφή μαθητές 
και καθηγητές με τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα στο χώρο 
της εκπαίδευσης αλλά και του πολιτισμού

η) Η υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής 
ευθύνης του ΚΕ.ΣΥ.Π. στα πλαίσια δράσεων και περιλαμ−
βάνουν μεταξύ των άλλων διοργάνωση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων για τους μαθητές των συνεργαζόμενων 
σχολείων, συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, παρα−
γωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση ημερίδων παρουσί−
ασης κ.ά.

θ) Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και επι−
μορφωτικών σεμιναρίων−εργαστηρίων που απευθύνο−
νται προς τους εκπαιδευτικούς για θέματα εφαρμογής 
ΣΕΠ μετά από έγκριση τους από το αντίστοιχο Τμήματα 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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Α΄ Σ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηρι−
οτήτων. 

Ι) Η στενή επαφή και συνεργασία με τους φορείς της 
τοπικής κοινωνίας (δήμους, νομαρχίες, επιμελητήρια, 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικούς με τον επαγ−
γελματικό προσανατολισμό φορείς κ.ά.) καθώς και με 
τα γραφεία διασύνδεσης ή τα σχετικά τμήματα στα 
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εφόσον 
υπάρχει συνεχής ενημέρωση του Προϊστάμενου της 
οικείας Διεύθυνσης Εκπ/σης.

2. Οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. εργάζονται σύμφωνα με το 
ωράριο της Διεύθυνσης Εκπ/σης στην οποία υπηρε−
τούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε 
σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστου−
γέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Επειδή 
όμως στα καθήκοντά τους είναι η συμβουλευτική και 
η ενημέρωση γονέων, μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, 
καθώς και μαθητών της Στ Δημοτικού ή Σπουδαστών για 
θέματα συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τις τρεις 
ημέρες της εβδομάδας η έναρξη της ώρας υπηρεσίας 
τους μετατίθεται κατά τρεις ώρες με αντίστοιχη μετα−
τόπιση του υποχρεωτικού ημερήσιου ωραρίου, ώστε να 
διευκολύνεται και να εξυπηρετείται καλύτερα το κοινό 
προς το οποίο προσφέρουν υπηρεσίες.

3. Οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. ευρίσκονται στους χώρους 
εργασίας στην Δ/νση στην οποία υπηρετούν όλες τις 
ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος κατά τις οποίες 
δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι 
εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κλπ.). Η τοπική Δ/
νση Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους 
ΚΕΣΥΠ επικουρικά καθήκοντα για την υλοποίηση των 
εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι.. μόνον εφόσον δεν υπάρχουν προγραμματισμένες 
συναντήσεις συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τον 
ΣΕΠ από ομάδες ενδιαφερομένων ή πρόσωπα. Το ωρά−
ριο λειτουργίας του ΚΕΣΥΠ αναρτάται με ευθύνη του 
Υπευθύνου, σε εμφανές σημείο στο ΚΕΣΥΠ, στα γραφεία 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης εκπαίδευσης,της Διεύ−
θυνση Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
στις σχολικές μονάδες καθώς και στις ιστοσελίδες του 
ΚΕΣΥΠ (εφόσον υπάρχει)και της οικείας Διεύθυνσης 
εκπαίδευσης.

 4. Οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. επισκέπτονται τις σχολικές 
μονάδες ευθύνης τους μετά από προγραμματισμό και 
συνεννόηση με την σχολική μονάδα Οι Υπεύθυνοι τη−
ρούν ειδικό ημερολόγιο − βιβλίο συναντήσεων, στο οποίο 
καταγράφονται η ημερομηνία, ο σκοπός, η διάρκεια και 
το περιεχόμενο της επίσκεψης καθώς και τα ονόματα 
Δ/ντή σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών. Το βιβλίο 
αυτό θεωρείται κάθε 4 μήνες από τον Προϊστάμενο της 
οικείας Διεύθυνσης Εκπ/σης.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργούνται: 
Α) Η Υ.Α. 64705/Γ7/03 (ΦΕΚ 948 Β/2.7.2003) όπως τρο−

ποποιήθηκε με την 91042/Γ7/03 (ΦΕΚ 1309 Β/1.9.2003) 
«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» εκτός από το Κεφάλαιο Α΄.

Β) Η 143399/Γ7/2008 (ΦΕΚ 2284 Β/10.112008) «Πρόσκλη−
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των 
Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΓΡΑΣΕΠ) και των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσα−
νατολισμού (ΚΕΣΥΠ)» απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

F
   Αριθμ. 92995/Γ7 (3)
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πλη−

ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των 
οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλο−
γής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνι−
κών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων τους. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 

(ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002) όπως η περίπτωση α΄ τροποποιήθη−
κε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 
(ΦΕΚ 128 Α/21.6.2006).

2. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 
Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση 
β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 
59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα.

3. Το άρθρο 33 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α/4.11.2011 
– Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 266 Α/29.12.2011). 

4. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και 
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμι−
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, 
αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των συμβουλίων αυτών». 

5. Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 
Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερει−
ακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των δι−
δασκόντων».

6. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

Ανακτήθηκε από την  
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7. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώ−
ρου.».

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ..

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τε−

χνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Περ/
κή Δ/νση Εκπ/σης) τοποθετούνται, ύστερα από επιλογή 
και απόσπαση, ένας (1), τουλάχιστον, Υπεύθυνος των 
Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ.) που λειτουργούν στην οικεία Περ/κή Δ/νση Εκ/σης 
και δύο (2), το πολύ, Τεχνικοί Υπεύθυνοι ανά ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ..

2. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων γίνεται 
για τριετή θητεία. 

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και

κωλύματα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής

 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών 
Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορούν να είναι οι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί της Α/βαθμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης, του 
Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, που ανήκουν οργανικά σε Περι−
φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης) που υπάγονται 
και τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. των οποίων τις θέσεις Υπευθύνων 
και Τεχνικών Υπευθύνων διεκδικούν και έχουν συνολική 
εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα 
τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρε−
σία στην Α/βαθμια ή Β/θμια εκπαίδευση.

 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους 
της Β/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται 
σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί 
συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τρι−
ετούς θητείας. 

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. δια−
κρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και 
συγκρότησης.

II. Υπηρεσιακής κατάστασης και διδακτικής, εργαστη−
ριακής και τεχνικής εμπειρίας.

 IΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης. 
2. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. αποτιμώ−

νται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:
Ι. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συ−

γκρότηση:

α) Διδακτορικό στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο 6

β) Μεταπτυχιακός τίτλος (Master) στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο 4

γ) Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου (Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορι−
κής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής 
της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινω−
νιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπου−
δών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 
Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής, ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου).

3

δ) Πτυχίο Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. (Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολο−
γιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχε−
διασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και 
στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφορικών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γε−
ωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής)

3

ε) Πτυχίο Πανεπιστημίου, εκτός αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση γ) 2

στ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι., εκτός αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση δ) 2

ζ) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 2

η) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 1.5

Ανακτήθηκε από την  
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θ) Καλή γνώση ξένης γλώσσας 1

ι) Πιστοποιημένος επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ., Μ.Π.Ε., Τ.Π.Ε.) ή πι−
στοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β 2

ια) Συμμετοχή σε σεμινάρια που συμβάλουν στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση 
και συγκρότηση οργανωμένα από Υπουργεία ή φορείς της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0,5 ανά 50 ώρες 
και μέχρι 4

ιβ) Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού υποστήριξης λει−
τουργίας μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης εφόσον  αποτελούν προϊόντα του Υ.ΠΑΙ.
Θ.Π.Α. ή εποπτευόμενου Φορέα του

0,5 για κάθε λογι−
σμικό και μέχρι 2

ιγ) Συγγραφή διδακτικών βιβλίων Πληροφορικής έκδοσης Ο.Ε.Δ.Β. ή Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών, με αναγνωρισμένο ISBN, ατομικά ή ομαδικά

0,5 ανά βιβλίο και 
μέχρι 2

ιδ) Δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με την Πληροφορική και την εισαγωγή των Νέων Τε−
χνολογιών στην Εκπαίδευση, σε έγκυρα εκπαιδευτικά και επιστημονικά περιοδικά 

0,2 για κάθε δημο−
σίευση και μέχρι 2 

ιε) Εισηγήσεις και ανακοινώσεις με περιεχόμενο σχετικό με την Πληροφορική και τις Νέες 
Τεχνολογίες, σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια με κριτές

0,2 μόρια ανά ει−
σήγηση ή ανακοί−
νωση και μέχρι 2 

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας Ι) ορίζονται τα είκοσι (20).
Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από 

το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Από τα κριτήρια α), β), γ) και δ) μοριοδοτούνται αυτά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την ένταξη στους 

κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20.
Από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν η διδακτορική διατριβή έχει διαφορετικό θέμα από τη μεταπτυχιακή 
και δεν αποτελεί συνέχειά της.

Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τo άρθρο 3 του 
Ν. 3848/2010. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τις μονάδες για το υψηλότερο επίπεδο γνώσης που αποδεικνύουν. Η πι−
στοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης 
ξένης γλώσσας.

II. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική, εργαστηριακή και τεχνική εμπειρία:

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (5 έτη) 0,5  ανά έτος, 
και μέχρι 3

β) Διδακτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (3 έτη) 0,5  ανά έτος, 
και μέχρι 2

γ) Θητεία σε θέση Υπευθύνου ή Τεχνικού Υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και πρώην ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δι−
εύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1 ανά έτος, και 
μέχρι 5

δ) Καθήκοντα Υπευθύνου σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 0,2 ανά έτος, 
και μέχρι 1

ε) Προϋπηρεσία σε Φορέα υλοποίησης της Τεχνικής Στήριξης (ΤΣ) ή του Πανελλήνιου Σχο−
λικού Δικτύου (ΠΣΔ)

1 ανά έτος, και 
μέχρι 3

στ) Προϋπηρεσία σε Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΝΟC) των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης ή Ερευνητικών Ινστιτούτων

1 ανά έτος, και 
μέχρι 3

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).
Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων γ) και δ) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις ή άλλη 

προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση και τα αρχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών.
Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου δ) απαιτούνται οι αποφάσεις του Συλλόγου Καθηγητών του σχολείου με τις 

οποίες καθορίζονται οι ετήσιες εξωδιδακτικές εργασίες ή άλλη προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση.
Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων ε) και στ) λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα Ιδρύματα 

ή Ερευνητικά Κέντρα.

Ανακτήθηκε από την  
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IΙΙ. Προσωπικότητα – γενικής συγκρότηση: 
Από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμάται η 

γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως προκύπτει από 
α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και β) την 
προσωπική συνέντευξη.

Ειδικότερα συνεκτιμάται η συμμετοχή του υποψηφίου 
σε προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων, η οργάνωση και αξιοποίηση υλικοτεχνικών 
υποδομών εκπαίδευσης (αίθουσες, εργαστήρια Πληρο−
φορικής), η συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων 
που έχουν συσταθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σχετικά με 
τον εξοπλισμό Πληροφορικής, οι συμμετοχές του σε 
οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, 
συμποσίων κλπ.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως 
αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς 
και η ικανότητά του να επιλύει οργανωτικά και λειτουρ−
γικά προβλήματα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να 
οικοδομεί πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους 
του και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες.

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατη−
γορίας ΙΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

ΙV. Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτή−
ρια όλων των κατηγοριών ορίζονται τα πενήντα (50) 
μόρια.

Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων 
και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι το οικείο 
Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). 

2. Για την επιλογή των Υπευθύνων και Τεχνικών 
Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. εκδίδεται προκήρυξη από τον 
Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερή−
σιες εφημερίδες των Αθηνών, δημοσιοποιείται μέσω του 
Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσε−
λίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.
gr/) και παράλληλα αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές 
μονάδες μέσω των Δ/σεων Εκ/σης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επι−
θυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης 
αξιολογικών πινάκων επιλογής Υπευθύνων και Τεχνικών 
Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ανά Περ/κή Δ/νση Εκ/σης να 
υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους 
σε αυτήν ειδικότερους όρους. Οι ενδιαφερόμενοι δη−
λώνουν και τις προτιμήσεις τους για τις θέσεις στις 
οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν, δηλαδή αυτές των 
Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή των Τεχνικών Υπευθύ−
νων τους. 

4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήμα−
τος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης 
στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα 
υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη. 

5. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των κατηγο−

ριών Ι και ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και τις 
δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, καταρτίζουν 
τους προσωρινούς πίνακες οι οποίοι γνωστοποιούνται 
στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες 
πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. 
Επίσης ορίζουν σε αυτούς προθεσμία για την υποβολή 
τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες 
εξετάζουν και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις 
αξιολογικές μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή 
των γραπτών αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

6. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργό−
τερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους 
προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε 
συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και 
τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη 
απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.
Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθε−
σμία της παρούσης παραγράφου.

7. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, 
κάθε μέλος του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα 
τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη δια−
δικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες 
για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων 
των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας 
της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα 
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς 
πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του 
κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων 
προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των 
επιμέρους κατηγοριών. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες 
επιλογής Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ. προκύπτουν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των 
οριστικών αξιολογικών πινάκων και την επικύρωσή τους 
από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρ−
τώνται στα Καταστήματα των Δ/νσεων Β/θμιας Εκ/σης 
και ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των 
επόμενων Υπευθύνων. Οι πίνακες είναι ενιαίοι για τις 
θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ανά Περ/κή 
Δ/νση Εκπ/σης.

8. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν τις δι−
αδικασίες και να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα στους 
ενδιαφερόμενους, στις Υπηρεσίες τους και στην Διεύ−
θυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στην προκήρυξη.

Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πί−
νακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε κε−
νές θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ. με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξή τους και 
τις δηλώσεις προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις 
κατά το προηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να παραμέ−
νουν κενές θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού 
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αξιολογικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, 
καλούμενοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγρα−
φής τους στον πίνακα. Αν παραταύτα δε πληρωθούν 
οι κενές θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. τότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς των 
Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 με βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη 
διαδικασία της απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από 
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία 
ανήκει το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., μετά από πρόταση του οικείου 
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Σε περίπτωση που οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί 
Υπεύθυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ελλείψουν, για οποιονδή−
ποτε λόγο, οι κενούμενες θέσεις πληρώνονται από τους 
επόμενους επιλαχόντες του οικείου τελικού αξιολογικού 
πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς του. Αν κανείς από 
τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την 
κενούμενη θέση Υπευθύνου ή Τεχνικού Υπευθύνου τότε 
εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της προηγού−
μενης παραγράφου.

3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από 
τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υπο−
χρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε 
(5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφο−
νται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4. Οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ. μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδι−
κασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμ−
βάνουν υπηρεσία στη νέα, μετά τη μετάθεσή τους, θέση 
μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία 
των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων προσμετράται 
ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή 
στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. 
Επίσης, οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της 
πλησιέστερης σχολικής μονάδας.

5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι και Τε−
χνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., μετά τη λήξη της 
θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές τους θέ−
σεις και σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, 
τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κενές θέσεις 
εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Άρθρο 6 
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

1. Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων 
και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί να ανα−
κληθεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ−
παίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., 
εφόσον οι τοποθετηθέντες: 

α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβα−
ρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους 
υγείας ή

β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.
γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους. 
Στην περίπτωση γ) το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί 

για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Πε−
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί 
η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον 
του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές 
σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 
δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαι−
δευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7
Τρόπος λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

  1. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση 
Β/θμιας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και 
την ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των 
καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί 
ή διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Σε κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί να αποσπώνται ή να 
διατίθενται, μερικώς ή ολικώς, με απόφαση του Πε−
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ύστερα από 
γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., το πολύ έως και τρεις (3) 
εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα των κλάδων ΠΕ19 
και ΠΕ20 και εφόσον δεν επιθυμούν εκπαιδευτικοί των 
κλάδων αυτών εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01.13 με 
πιστοποίηση στις ΤΠΕ. Για την απόσπαση ή διάθεση 
απαιτούνται τα υπόλοιπα ελάχιστα τυπικά προσόντα 
που προβλέπονται στο άρθρο 2. Η θητεία των απο−
σπασμένων είναι ετήσια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν 
αίτημα απόσπασης στο Κατάστημα της οικείας Δ/σης 
Β/θμιας Εκ/σης αμέσως μετά τις μεταθέσεις και πριν την 
γνωστοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 
αποσπάσεις στις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους 
φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

3. Οι Υπεύθυνοι και Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ. εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των διοικητι−
κών Υπηρεσιών της Περ/κης Διεύθυνσης Εκ/σης στην 
οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και 
την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων 
των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επι−
σήμων αργιών. Παρίστανται στα γραφεία της έδρας 
του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που υπηρετούν όλες τις ημέρες του 
αντίστοιχου διαστήματος, κατά τις οποίες δεν διεξάγο−
νται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, 
εκδόσεων βαθμολογίας κ.λπ.). Μετά από έγκριση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μπορούν να 
συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικές 
συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενό τους, ως επι−
μορφούμενοι ή εισηγητές, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες 
ανά σχολικό έτος. 

4. Ο συντονισμός της δράσης, και γενικές οδηγίες λει−
τουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 
Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Στ΄ Μελετών. Η υποστήριξη των 
Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αναφορικά με 
δράσεις ΤΣ (Τεχνικής Στήριξης) και ΠΣΔ (Πανελληνίου 
Σχολικού Δικτύου), γίνεται από τη Δ/νση Λειτουργικών 
Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. 

5. Στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί να ανατίθενται από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκ/σης εργασίες 
όπως: α) η διατήρηση αρχείων νομοθεσίας ή εκπαιδευ−
τικού λογισμικού ή βιβλιοθήκης, β) η συντήρηση δικτυ−
ακού τόπου, γ) η παραλαβή και αποστολή εγγράφων με 
τήρηση πρωτοκόλλου, δ) η σύνταξη καταστάσεων και 
στοιχείων πληροφόρησης ε) η χρέωση εξοπλισμού και 
αναλωσίμων και στ) ο καθορισμός «προσωπικού υπο−
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στήριξης» για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το οποίο 
θα αποτελείται από έναν Υπεύθυνο και έναν Τεχνικό 
Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., για τις περιπτώσεις που οι υπό−
λοιποι απουσιάζουν από το χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 8
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Καθήκοντα 
Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ 

1. Ο Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι αρμόδιος για τη 
λειτουργία του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και των σχετικών θεμάτων 
των σχολικών μονάδων που υπάγονται στη διοικητική 
του περιφέρεια. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ., μεταξύ άλλων,: 

α) Καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που 
θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Δ/νση ΣΕΠΕΔ, το οποίο και υλοποι−
είται σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Υπεύθυνους.

β) Συντονίζει τις επισκέψεις των Τεχνικών Υπευθύνων 
στις εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες.

γ) Έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και ενημέρωση:
αα) αρχείου νομοθεσίας σχετικής με θέματα πληρο−

φορικής και καλής λειτουργίας και διδασκαλίας στα 
εργαστήρια πληροφορικής στην Β/θμια και Α/θμια Εκ−
παίδευση,

ββ) βιβλιοθήκης με σχολικά βιβλία πληροφορικής και 
νέων τεχνολογιών, με τεχνικά εγχειρίδια, με βιβλία παι−
δαγωγικής αξιοποίησης των εκπαιδευτικών εργαλείων 
καθώς και με περιοδικά

γγ) αρχείου συμβάσεων των διαγωνισμών των σχολι−
κών εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ,

δδ) αρχείου προδιαγραφών των εργαστηρίων πληρο−
φορικής και εφαρμογών Η/Υ,

εε) αρχείου εκπαιδευτικού λογισμικού για τα μαθή−
ματα πληροφορικής, που αποστέλλεται από το Υ.ΠΑΙ.
Θ.Π.Α. και

στστ) αρχείου δελτίων επισκέψεων των Υπευθύνων 
και Τεχνικών Υπευθύνων του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., το οποίο 
ενημερώνουν καθημερινά όπου αναγράφονται οι συ−
ναντήσεις με εκπαιδευτικούς και οι ημερομηνίες τους, 
οι επισκέψεις τους στα σχολεία και η διάρκεια των 
επισκέψεων και το οποίο υπογράφεται από τον Υπεύ−
θυνο ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και τους 
εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν.

δ) Χρεώνεται τον εξοπλισμό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και έχει 
την ευθύνη για τη διατήρηση, τη συντήρηση και την 
αξιοποίησή του λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας για τους χώρους του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ/ντή της οικείας 
Β/θμιας Εκπ/σης τον ετήσιο πίνακα λειτουργικών και 
λοιπών δαπανών του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..

στ) Συντάσσει σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι το τέλος 
Ιουνίου, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΠΛΗ.
ΝΕ.Τ., την οποία υποβάλλει στην οικεία Διεύθυνση, στο 
Σχολικό Σύμβουλο κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 και στη Δ/νση 
ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ζ) Υποστηρίζει συμβουλευτικά την οικεία Δ/νση Β/
βάθμιας Εκ/σης σε θέματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, 
αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητά του άλλες διοικητι−
κές εργασίες ή εργασίες μηχανογραφικής ή τεχνικής 
υποστήριξης των Δ/σεων Β/θμιας Εκ/σης. 

η) Συμμετέχει σε Επιτροπές διεξαγωγής εξετάσεων 
(π.χ. για την πρόσβαση των μαθητών της Β/θμιας Εκ/σης 
σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

θ) Έχει την εποπτεία της ενημέρωσης των βάσεων δε−
δομένων που δημιουργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και σχετίζονται με τον εξοπλισμό των 
εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ. 

ι) Διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια και 
ενημερωτικές ημερίδες, με τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, σε συνεργασία με αρμόδιους Σχολικούς 
Συμβούλους, με επιστημονικούς Φορείς, αρμόδιες Υπη−
ρεσίες, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα. 

ια) Επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα 
σχολεία της περιοχής ευθύνης του και συνεργάζεται με 
τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ20 σε θέματα οργάνω−
σης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας των σχολικών 
εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ ώστε 
να έχει προσωπική άποψη:

αα) για την υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρί−
ων 

ββ) για την ορθή χρήση και αξιοποίηση του εργαστη−
ρίου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό. 

γγ) για τα προβλήματα και τις ανάγκες που παρου−
σιάζονται. 

ιβ) Ενημερώνει τους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών προβλη−
μάτων των υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ στις σχολικές 
μονάδες.

ιγ) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς 
ΠΕ19 και ΠΕ20 ή τους αναπληρωτές ή ωρομισθίους για 
θέματα οργάνωσης των εργαστηρίων Πληροφορικής 
(Κανονισμός λειτουργίας, συμβάσεις, εγγυήσεις, άδειες 
χρήσης, κ. ά.) καθώς και για τεχνολογικά θέματα (αρχι−
τεκτονική εργαστηρίου, υλικό, λογισμικό κ. ά.)

ιδ) Ενημερώνει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολι−
κό Σύμβουλο, τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 
και ΠΕ20 ή τους αναπληρωτές ή ωρομισθίους για την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού και των τηλε−
ματικών υπηρεσιών του εργαστηρίου.

ιε) Υποστηρίζει τους καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 στο 
εργαστηριακό έργο τους. Λειτουργεί ως επικοινωνι−
ακή γέφυρα μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των Σχολικών Συμβούλων 
Πληροφορικής για τα μαθήματα Πληροφορικής και την 
υφιστάμενη κατάσταση στα εργαστήρια Πληροφορι−
κής.

ιστ) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμ−
βούλους για θέματα Πληροφορικής.

ιζ) Συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων 
στις υποδομές και τις τηλεματικές υπηρεσίες των σχο−
λικών εργαστηρίων. 

ιη) Συντονίζει αποκεντρωμένες επιμορφωτικές δρά−
σεις σε σχολικά εργαστήρια πληροφορικής και εφαρ−
μογών Η/Υ (π.χ. προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων), 
συμμετέχοντας σε ανάλογες επιτροπές.

κ) Υποστηρίζει συντονιστικά τις δράσεις του Υ.ΠΑΙ.
Θ.Π.Α. για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πληροφο−
ρικής των σχολείων της αρμοδιότητάς του, συμμετέ−
χοντας σε ανάλογες επιτροπές.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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2. Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχουν την 
ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστασης βλα−
βών των υποδομών ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες ευθύ−
νης τους και της υποστήριξης του ΠΣΔ. Ειδικότερα οι 
Τεχνικοί Υπεύθυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχουν την ευθύνη, 
ιδίως, για:

α) Την παροχή υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, επι−
τόπια ή με εργαλεία απομακρυσμένης βοήθειας, για 
θέματα σχετικά με τις υποδομές ΤΠΕ όλων των τύπων 
εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων της Β/θμιας 
και Α/θμιας Διεύθυνσης Εκ/σης με προτεραιότητα στις 
σχολικές μονάδες. Στην υποστήριξη περιλαμβάνεται η 
συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών.

β) Αναλυτική καταγραφή αιτημάτων και λύσεων 
σε θέματα ΤΣ και ΠΣΔ στο Πληροφοριακό σύστημα 
Helpdesk.

γ) Την άμεση υλοποίηση ή τη συμβολή στην υλοποί−
ηση ή την εποπτεία υλοποίησης κεντρικών στρατηγι−
κών αποφάσεων για σχεδιαστικές παρεμβάσεις στις 
υποδομές ΤΠΕ.

δ) Θέματα χρήσης των εφαρμογών του ΠΣΔ. 
3. Για το λεπτομερή καθορισμό των εργασιών που 

εκτελούν οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι εκδίδεται από τον 

Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ύστερα από ειδική εισήγηση των 
Δ/νσεων Σ.Ε.Π.Ε.Δ. και Λειτουργικών Υποδομών Πληρο−
φορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σχετι−
κός αναλυτικός οδηγός. 

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η 
Υ.Α. 65854/Γ7/06 (ΦΕΚ 980 Β/25.7.2006) «Επιλογή και Αρ−
μοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνι¬κών Υπευθύνων 
των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.» και κάθε άλλη 
διάταξη που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέ−
ματα της παρούσης.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
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