
                                                                        
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
       ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  
       ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
                          ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

           ΤΜΗΜΑ ΣΕΠ                                     
       ΓΡΑΦΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ                  
                   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 

 
Ερμού  15    101 85  Αθήνα 
Τηλέφωνο  : 3247918 - 3230332 
FAX   : 3230332 
E- mail         : sep@ypepth.gr  
Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική 

Δαΐκου Αγγελική 
     Βασιλιτσιώτη Αθηνά 

 
 
 
 
 
 
Θέμα: Καταγραφή προτεινόμενων και διαθέσιμων χώρων σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ στο 
πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού».   
 

Στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού», που θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ 
ΚΠΣ,  προβλέπεται η δημιουργία νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ, μέχρι το 2006, σε Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

Παρακαλούνται άμεσα οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να φροντίσουν ώστε οι 
νεοσυσταθείσες, βάσει της Υπουργικής Απόφασης 11419/Γ7/4-02-03, τριμελείς επιτροπές 
διαχείρισης, να απαντήσουν στο συνημμένο ερωτηματολόγιο, μετά από σχετική διερεύνηση των 
τοπικών αναγκών της περιοχής ευθύνης τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προδιαγραφές 
για την καταλληλότητα των αιθουσών Γραφείων ΣΕΠ (βλ. συνημμένα). 

Οι ενδιαφερόμενες Σχολικές Μονάδες παρακαλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις 
προτάσεις τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν. 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια να αποσταλούν άμεσα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2003 στην 
υπηρεσία μας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail: tkarab@ypepth.gr  και 
sep@ypepth.gr). 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.    

 
Εσωτερική Διανομή 
Δ/νση ΣΕΠΕΔ 

1. Γραφείο Διευθυντή  
2. Γραφείο ΣΕΠ  

 
Συνημμένα 

1. Προδιαγραφές αιθουσών (Σελ. 1) 
2. Ερωτηματολόγιο – πίνακας προς τις τριμελείς επιτροπές. (Σελ. 2) 

Βαθμός Ασφαλείας................... 
Αθήνα, 07/03/2003 
Αριθ. Πρωτ.: 24330/Γ7 
 Βαθ. Προτερ. ........................... 

 
ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.:  Περιφερειακούς Διευθυντές 

Εκπαίδευσης όλης της χώρας 
 Τομέα ΣΕΠ του Π.Ι. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Διευθύνσεις και Γραφεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
όλης της χώρας 

2. ΚΕΣΥΠ και Γρ. ΣΕΠ μέσω των 
Διευθύνσεων και Γραφείων Δ. 
Ε. όλης της χώρας 

3. Σχολικές Μονάδες μέσω των 
Διευθύνσεων και Γραφείων 



 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΠ 

 
 

Το γραφείο ΣΕΠ θα εγκατασταθεί σε σχολική αίθουσα (κατά προτίμηση ισόγειο) 
επιφάνειας από 60 έως 80m2. Η χωροθέτηση του εξοπλισμού του παρουσιάζεται στο 
παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

Η υλικοτεχνική υποδομή των Γραφείων ΣΕΠ περιλαμβάνει: Βιβλιοθήκη, αρχείο 
πληροφόρησης, προθήκη για ενημερωτικό υλικό, 14 θρανία, φοριαμό, επιδιασκόπιο, 
γραφείο του καθηγητή ΣΕΠ, τερματικό Η/Υ (σε σύνδεση με το ΚΕΣΥΠ), πίνακα 
ανακοινώσεων και ανάλογα καθίσματα. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
α. Θεωρείτε ότι πρέπει να δημιουργηθεί άλλο ΚΕΣΥΠ στην περιοχή ευθύνης σας; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 
 
β. Να καταγράψετε με σειρά προτεραιότητας στον πίνακα που ακολουθεί, συνυπολογίζοντας τα 
ακόλουθα κριτήρια,  σε πόσες και ποιες Σχολικές Μονάδες θεωρείτε ότι πρέπει να δημιουργηθούν 
άλλα Γραφεία ΣΕΠ στην περιοχή ευθύνης σας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

Τα κριτήρια που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι και τα εξής: 
 

 Η κάλυψη όλων των γραφείων και των διευθύνσεων της περιοχής. 
 Η κάλυψη, όσο το δυνατόν, περισσότερων περιοχών (αστικών – ημιαστικών – αγροτικών – 
νησιωτικών – ακριτικών – ορεινών – πεδινών ....) 

 Οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (δυνατότητα πρόσβασης, ύπαρξη συγκοινωνίας,..) 
 Η έκταση της περιοχής ευθύνης και η γεωμορφολογική κατάσταση αυτής. 
 Ο αριθμός των επωφελούμενων μαθητών / τριών ανά ΚΕΣΥΠ / Γραφείων ΣΕΠ. (Στα 
Γραφεία ΣΕΠ να ληφθεί υπόψη και ο αριθμός των μαθητών / τριών των συστεγαζόμενων 
Σχολικών Μονάδων καθώς και αυτός εκείνων των Σχολικών Μονάδων που είναι σε τέτοια 
απόσταση ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις προτεινόμενες) 

 Η δημιουργία Γραφείων ΣΕΠ σε όλους τους τύπους των Σχολικών Μονάδων  (Γυμνάσια, 
Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ: Ημερήσια, Εσπερινά, Μουσικά, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά κλπ) 

 Η ύπαρξη ιδιαίτερων κατηγοριών πληθυσμών: π.χ. οικονομικοί μετανάστες.  
 Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού ανεργίας και η προώθηση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και 
την απασχόληση. 

 
Στις Σχολικές Μονάδες που θα προτείνετε είναι σκόπιμο να διερευνηθεί: 
α. η ύπαρξη αίθουσας με κατάλληλες προδιαγραφές. 
β. η ύπαρξη επιμορφωμένου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με τουλάχιστον 

520 ώρες επιμόρφωση στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική) και με οργανική θέση στην 
προτεινόμενη Σχολική Μονάδα.  

Τα στοιχεία αυτά να συμπληρωθούν  στο φύλλο εργασίας που επισυνάπτεται.  
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Περιφερειακή 
Διεύθυνση Δ/νση Δ.Ε. Όνομα Σχολείου Kωδικός Σχ. 

Μονάδας
Τύπος Σχ. 
Μονάδας Διεύθυνση Σχ. Μονάδας Τηλέφωνο Σχ. 

Μονάδας

Αριθμ. 
Μαθητών Σχ. 
Μονάδας

Aριθμός των 
επωφελού     
μενων 

μαθητών / 
τριών 

Όνομα Διευθυντή

Ύπαρξη 
αίθουσας με 
κατάλληλες 
προδια-       
γραφές.

Ύπαρξη 
επιμορ-
φωμένου 
εκπαιδευτι-
κού με 

οργανική 
θέση στη 
Σχολική 
Μονάδα.

Περιοχή

 

Ημερομηνία:

Υπογραφή
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13 Χαρακτηρισμός περιοχής π.χ. "ΑΣΤΙΚΗ" ή "ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ" ή "ΑΓΡΟΤΙΚΗ" ή "ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ" κλπ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία ανήκουν τα σχολεία.
Η Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο.
Η ονομασία της σχολικής μονάδας π.χ. "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΘΑΝΩΝ" ή "9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ" ή "1ο ΤΕΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Ο κωδικός σχολικής μονάδας (Υπ.Ε.Π.Θ.) π.χ. "1112222" ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση γυμνασίου με λυκειακές τάξεις ή μουσικού σχολείου ή πειραματικού σχολείου αναγράφουμε μόνο τον κωδικό του γυμνασίου και όχι αυτόν των λυκειακών τάξεων!

Ο τύπος σχολικής μονάδας: "Γ" για τα γυμνάσια, "Λ" για τα λύκεια και "Τ" για τα ΤΕΕ.
Η ταχυδρομική διεύθυνση σχολικής μονάδας π.χ. "ΕΡΜΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ 10010"
ΕΝΑ τηλέφωνο της σχολικής μονάδας π.χ. "231010010"
Ο Αριθμός Μαθητών της σχολικής μονάδας π.χ. "75"
Ο αριθμός των επωφελούμενων μαθητών / τριών. (Nα ληφθεί υπόψη και ο αριθμός των μαθητών / τριών των συστεγαζόμενων Σχολικών Μονάδων καθώς και αυτός εκείνων των Σχολικών Μονάδων που είναι σε τέτοια απόσταση ώστε να μπορούν να 
εξυπηρετηθούν από τις προτεινόμενες)
Το ονοματεπώνυμο διευθυντή σχολικής μονάδας π.χ. "ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Ύπαρξη αίθουσας με κατάλληλες προδιαγραφές. (ΝΑΙ ή ΌΧΙ)

Ύπαρξη επιμορφούμενου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οργανική θέση στην προτεινόμενη Σχολική Μονάδα. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 520 ώρες επιμόρφωση στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική. (ΝΑΙ ή ΌΧΙ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝΟΥΣ !!!


