Να διατηρηθεί µέχρι ______________

Βαθµός Ασφαλείας ...................
11-09-2009
Αθήνα,
Αριθ. Πρωτ.: 110721/Γ7
Εσωτ. Πρωτ. 3233
Βαθ. Προτερ. …………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ

∆ιεύθυνση

:

Τηλέφωνο
FAX
email
Πληροφορίες

:
:
:
:

Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ 15180, Μαρούσι
210 3442222, 210 3442224
210 3443343
sep@ypepth.gr
Ευφραιµίδης Κωνσταντίνος
Κριτσιάνη Αργυρώ

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές
όλης της χώρας
2. ∆/νσεις ∆.Ε., Γραφεία ∆.Ε. και
Γραφεία Ε.Ε. της χώρας

1. ΚΕΣΥΠ και Γραφεία ΣΕΠ της
χώρας µέσω των ∆/νσεων και
Γραφείων ∆.Ε.
2. Τοµέας ΣΕΠ του ΠΙ

ΘΕΜΑ : Αποκλειστική χρήση των χώρων ΚΕΣΥΠ – ΓΡΑΣΕΠ.
ΣΧΕΤ.: Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188).
Η µε αριθµ. 125865/Γ7/23-11-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1831) Υ.Α. µε τίτλο: 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».
Η µε αριθµ. πρωτ. 43480/Γ7/28-4-2005 µε θέµα «Υλικοτεχνική υποδοµή και χρήση
των χώρων των ΓΡΑΣΕΠ και εύρυθµη λειτουργία αυτών».
Η µε αριθµ. πρωτ. 43482/Γ7/28-4-2005 µε θέµα «Υλικοτεχνική υποδοµή και χρήση
των χώρων των ΚΕΣΥΠ και εύρυθµη λειτουργία αυτών».

Τα ΚΕΣΥΠ και τα Γραφεία ΣΕΠ ιδρύθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και η
υποχρέωση της αποκλειστικής χρήσης του χώρου και του εξοπλισµού τους, επιβάλλεται
και απορρέει και από το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το «Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης».
Η κάλυψη των δαπανών για τη διαµόρφωση των χώρων και την αγορά του
εξοπλισµού των ΚΕΣΥΠ και των Γραφείων ΣΕΠ έγιναν από πιστώσεις του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης µέσω του Ειδικού Λογαριασµού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για
συγκεκριµένο σκοπό. Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουµε ότι οι µονάδες πρέπει να
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς τους οποίους σχεδιάστηκαν να
εξυπηρετούν. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί, µετά από σχετικό έλεγχο, ότι οι
αντίστοιχες µονάδες και ο εξοπλισµός τους χρησιµοποιούνται για την κάλυψη και άλλων
αναγκών, θα επιβληθούν κυρώσεις από τη ∆ιαχειριστική Υπηρεσία.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης του χώρου του
ΚΕΣΥΠ ή του Γραφείου ΣΕΠ και θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την
υποστήριξη του έργου των Υπευθύνων µε σκοπό την απρόσκοπτη ανάπτυξη του θεσµού.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάµενοι ∆/νσεων και Γραφείων Β’/θµιας Εκπαίδευσης
και οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων για την εφαρµογή των παραπάνω.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ K. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική ∆ιανοµή
∆/νση ΣΕΠΕ∆
• Γραφείο ∆ιευθύντριας
• Γραφείο ΣΕΠ

