
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/83541 
Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φο-

ρέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κρι-

τηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμ-

βούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 71 και της παρ. 2β 

του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθη-
σης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

β) του άρθρου 19 του ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων» (Α΄ 147),

γ) των άρθρων 2 και 21 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση 
και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθη-
σης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 24), όπως έχουν τροποποιηθεί,

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), όπως έχει τροποποιηθεί,

ε) του πδ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποι-
ήθηκε,

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

θ) της υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513),

ι) της υπ’ αρ. 5953/2014 υπουργικής απόφασης «Κανο-
νισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).» (Β΄ 1861), όπως τροποποιήθηκε. 

ια) της υπό στοιχεία Κ1/104754/2020 υπουργικής από-
φασης «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας 
και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευ-
καιρίας (Μητρώο Σ.Δ.Ε.)» (Β΄ 3394).

2. Την υπ’ αρ. 17569/9.12.2016 απόφαση ένταξης, την 
υπ’ αρ. 13699/9.8.2017 απόφαση 1ης Τροποποίησης, την 
υπ’ αρ. 6905/21.12.2018 απόφαση 2ης Τροποποίησης, την 
υπ’ αρ. 4197/27.8.2019 απόφαση 3ης Τροποποίησης και 
την υπ’ αρ. 1311/28.2.2020 απόφαση 4ης Τροποποίησης 
της Ε.Υ.Δ., της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», με 
κωδικό ΟΠΣ 5002546, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

3. Την από 17.6.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μά-
θησης και Νεολαίας.

4. Tην υπό στοιχεία Φ.1/Γ/389/72242/Β1/17.6.2021 ει-
σήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, 
τον αρμόδιο φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και 
τη διαδικασία για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρο-
μίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη 
των θέσεων - Διαδικασία επιλογής 
και μοριοδότησης

Ορίζουμε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέα υλοποίησης του Έρ-
γου των Σ.Δ.Ε., ως αρμόδιο φορέα για την προκήρυξη 
των θέσεων Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την παρούσα από-
φαση και τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφο-
νται στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Ωρομισθίου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομί-

ας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (άρθρο 19 του ν. 4713/2020 - Α΄ 147), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης 
υποψηφίων Συμβούλων Σταδιοδρομίας 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδό-
τησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 18

1.1.α. Διδακτορικό 11

1.1.β. Μεταπτυχιακό 8

1.1.γ. Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 3

1.1.δ. Δεύτερο Διδακτορικό 2

1.1.ε. Δεύτερο Μεταπτυχιακό 1

1.1.στ. Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ /
ΑΣΠΑΙΤΕ

1

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων.
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις - κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 μόριο 
λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων. Δεν 
μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ., και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για  την πιστο-
ποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ / ΕκΕπΙΣ)

4

1.2.α. Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

1

1.2.β. Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

1

1.2.γ. Στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 )

2

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 13

2.1. Στα Σ.Δ.Ε. (σε θέση Συμβούλου Σταδιοδρομίας)
(0,25 μόρια ανά μήνα με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

7

2.2. Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρη-
ματικότητας σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
(0,25 μόρια ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

3.1.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1

3.1.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5

3.1.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
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3.2.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5

3.2.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 0,75

3.2.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 2

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή πιστοποιητικά γνώ-
σης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

2

ΣΥΝΟΛΟ: 40

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ 
Από 0-6 μήνες 
Από 6-12 μήνες 
Από 12-18 μήνες 
Από 18-24 μήνες
Από 24 μήνες και πάνω

Η ποσοστιαία αύξηση υπολογίζεται επί των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος.

2%
4%
6%
8%
10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του 
συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Γονείς τρίτεκνων οικογενειών
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)
Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

10%
10%
10%
10%

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά 
τα προαναφερθέντα διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Κάθε ειδικότερο 
θέμα που αφορά στη δημόσια κλήρωση καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη του αρμοδίου για την υλοποίηση 
του έργου φορέα.

Άρθρο 3
Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Κ1/74955/2020 «Κριτήρια και διαδικασία για την 
επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Β΄ 2491) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Ioυλίου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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*02031381907210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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