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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 
 Βάσει Α∆Α:Β4ΘΕ46ΨΖΣΠ-66Υ 

Ι. Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) έχουν ιδρυθεί µε το ν. 2525/97 και 
λειτουργούν σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 260/16-1-2008 Υπουργική Απόφαση 
«Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθµ. 
4014/27-11-2007 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία τµηµάτων εκτός έδρας Σ∆Ε» 
(Φ.Ε.Κ. 34/B/16-1-2008). 
ΙΙ. Τα Σ∆Ε είναι Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της ∆ιά Βίου Μάθησης, 
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω οι 
οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. 
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙ∆ που εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, είναι ο 
υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», 
«Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9», 
σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 6104/6-5-2009 (ΑΠ7), 6103/6-5-09 (ΑΠ8) και 6105/6-5-
09 (ΑΠ9) Πράξεις Ένταξης και τις υπ’ αριθµ. 21768/20-12-2011, 21769/20-12-2011 
και 21770/20-12-2011 Αποφάσεις 1ης Τροποποίησης των Πράξεων Σ∆Ε ΑΠ 7, 8, 9, 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. µε την 567/28/13-09-2012  
Απόφαση του ∆Σ προκηρύσσει τις θέσεις Συµβούλων Σταδιοδροµίας και 
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Συµβούλων Ψυχολόγων µε σύµβαση µίσθωσης έργου στα Σ.∆.Ε. (1 
Σύµβουλος Σταδιοδροµίας και 1 Σύµβουλος Ψυχολόγος σε κάθε Σ∆Ε). 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ∆Ε 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ∆ΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΣΑΠΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, 1o Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), 2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3ο Σ∆Ε 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1ο Σ∆Ε 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, 1Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ, 1Ο Σ∆Ε 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 2Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ), 
2Ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 1ο 
Σ∆Ε ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΟΜΟΚΟΥ), 1Ο Σ∆Ε 
ΘΗΒΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ, ΣΥΡΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΥΛΙΣΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,  

1ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 2ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ 
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ) 

 

Αναλυτικός πίνακας µε τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τµήµατά 
τους, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του νοµού ή όµορου νοµού, περιέχεται 
στο Παράρτηµα της παρούσης.  

 
Ο Σύµβουλος Σταδιοδροµίας αναλαµβάνει το έργο της συµβουλευτικής 
υποστήριξης των εκπαιδευοµένων σε θέµατα που αφορούν στον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό στην αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας. Προσλαµβάνεται µε 
σύµβαση µίσθωσης έργου µε τα παρακάτω καθήκοντα: 

 
• Παρέχει ατοµική και οµαδική Συµβουλευτική µε στόχο τη διευκόλυνση και 

υποστήριξη των εκπαιδευοµένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά 
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εργασίας. Η οµαδική Συµβουλευτική δύναται να πραγµατοποιείται στις αίθουσες 
του σχολείου, πάντα µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα, µε στόχο την περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευοµένων. 

• Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό 
υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες – αιτήµατα των εκπαιδευοµένων στον τοµέα 
της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. 

• Επικοινωνεί µε άλλους φορείς – υπηρεσίες εξειδικευµένες σε θέµατα σχετικά µε 
την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέµπει 
τους εκπαιδευόµενους στις κατάλληλες υπηρεσίες. 

• Πραγµατοποιεί επαφές µε επιχειρήσεις ή εκπροσώπους συλλογικών οργάνων (π.χ. 
σωµατεία) µε στόχο τη διαµεσολάβηση - διευκόλυνση της τοποθέτησης 
εκπαιδευοµένων σε θέσεις εργασίας (σε περίπτωση που είναι εφικτό και κατά την 
κρίση του Συµβούλου).  

• Συµµετέχει στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία µε τη σχολική κοινότητα 
και µε θέµατα που αφορούν γενικότερα στη διευκόλυνση εισόδου των 
εκπαιδευοµένων στην αγορά εργασίας όπως πρόσκληση επαγγελµατιών, ηµέρες 
καριέρας κ.λπ. 

• Τηρεί βιβλίο δραστηριοτήτων στο οποίο καταγράφονται ανά ηµέρα και ώρα οι 
δραστηριότητες (ατοµικά ραντεβού κ.λπ.) καθώς και οι ενέργειες διασύνδεσης. 

• ∆ηµιουργεί αρχείο εκπαιδευοµένων και οργανώνει σύστηµα παρακολούθησης της 
εξέλιξής τους. 

• Συνεργάζεται, ενηµερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς του Σ∆Ε για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων που ανακύπτουν σε ζητήµατα εκπαιδευτικής και 
επαγγελµατικής ανάπτυξης και σταδιοδροµίας των εκπαιδευοµένων.  

• Συµµετέχει σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. 
• Υποβάλλει αναλυτική τριµηνιαία απολογιστική έκθεση πεπραγµένων σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή (στη λήξη κάθε τριµήνου).  
• Υποβάλλει συνολικό απολογισµό – αποτίµηση του έργου της σχολικής χρονιάς σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στη λήξη του έργου, που συνοδεύεται από δείγµα 
πρωτότυπου υλικού σχετικού µε τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας (ασκήσεις, 
ερωτηµατολόγια κ.λπ.). 

 
 

Ο Σύµβουλος Σταδιοδροµίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του: 
Στα Σ∆Ε δυναµικότητας µέχρι και τεσσάρων τµηµάτων µάθησης δύο (2) ηµέρες 
την εβδοµάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου. 
Στα Σ∆Ε δυναµικότητας άνω των τεσσάρων τµηµάτων µάθησης τρεις (3) ηµέρες 
την εβδοµάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:  
Πτυχιούχοι ΑΕΙ τµηµάτων: Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. µε ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την 
Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική 
Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς 
Εκπαίδευσης, ηµεδαπής ή αλλοδαπής (µε αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για 
την αντιστοιχία και την ισοτιµία του τίτλου). 
 
Ο Σύµβουλος Ψυχολόγος αναλαµβάνει το έργο της συµβουλευτικής υποστήριξης 
των εκπαιδευοµένων σε θέµατα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους 
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ανάπτυξη. Προσλαµβάνεται µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε τα παρακάτω 
καθήκοντα: 
• Παρέχει ατοµική και οµαδική Συµβουλευτική εκπαιδευοµένων µε στόχο την 

υποστήριξή τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και σε θέµατα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη. Η οµαδική Συµβουλευτική µπορεί να παρέχεται είτε µέσα στην τάξη 
στην ευρύτερη οµάδα των εκπαιδευοµένων είτε στο γραφείο του Συµβούλου σε 
µικρότερες οµάδες, αν υπάρχει ανάγκη. 

• Παρεµβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή οµάδες που δυσκολεύονται να 
λειτουργήσουν στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

• Συνεργάζεται, ενηµερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων που ανακύπτουν. 

• Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό 
υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες – αιτήµατα των εκπαιδευοµένων σχετικά µε 
την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη. 

• Επικοινωνεί µε άλλους φορείς – υπηρεσίες εξειδικευµένες σε θέµατα σχετικά µε 
την ψυχολογική υποστήριξη και παραπέµπει τους εκπαιδευόµενους στις 
κατάλληλες υπηρεσίες. 

• Τηρεί «ηµερολόγιο» στο οποίο καταγράφονται ανά ηµέρα και ώρα οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες στο σχολικό περιβάλλον (ατοµικά ραντεβού κ.λπ.). 

• Συµµετέχει σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. 
• Υποβάλλει απολογισµό του έργου του ανά τρίµηνο και συνολικά στο τέλος του 

σχολικού έτους, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 
 

Ο Σύµβουλος Ψυχολόγος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του: 
Στα Σ∆Ε δυναµικότητας µέχρι και τεσσάρων τµηµάτων µάθησης δύο (2) ηµέρες 
την εβδοµάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. 
Στα Σ∆Ε δυναµικότητας άνω των τεσσάρων τµηµάτων µάθησης τρεις (3) ηµέρες 
την εβδοµάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα: 
α) Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (σε 
περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιµίας 
από ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ) και  
Β) Πτυχιούχοι τµηµάτων Φ.Π.Ψ. µε κατεύθυνση Ψυχολογία. 
 
Η σύµβαση των παραπάνω που θα επιλεγούν είναι σύµβαση µίσθωσης έργου µε 
διάρκεια έως 28-6-2013.  
 
Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται όσα 
δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείµενες διατάξεις, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι: 

1. ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)  

2. Φορολογική ενηµερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 
1.500,00 € (άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασµό µε την Υ.Α. 
Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό 
υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 
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Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασµό µε την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν). 

Η έκδοση ΑΠΥ µπορεί, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες, να 
υποκατασταθεί από Απόδειξη Πληρωµής Επαγγελµατικής ∆απάνης (ΑΕ∆) 
του φορέα (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), αν το εισόδηµα του λήπτη από άσκηση 
επιτηδεύµατος κατά την προηγούµενη φορολογική χρήση, που προέρχεται 
αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών, από σύµβαση µίσθωσης έργου (681 
ΑΚ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ). Ο 
ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο του 
εκκαθαριστικού του σηµειώµατος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί 
ακόµα εκκαθαριστικό σηµείωµα για την προηγούµενη φορολογική χρήση 
κατά το χρόνο της καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγµατος, ο εκάστοτε 
ανάδοχος συντάσσει σχετική υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι το 
εισόδηµά του από παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 
€ (πέντε χιλιάδες ευρώ) για την αµέσως προηγούµενη φορολογική χρήση. 

 

Τα κριτήρια επιλογής και µοριοδότησης των υποψηφίων Συµβούλων Σταδιοδροµίας 
και Συµβούλων Ψυχολόγων, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις υπ’ αρ. 8493/06-09-2012 και 
8495/06-09-2012 αντίστοιχα της Γενικής Γραµµατέως της Γ.Γ.∆.Β.Μ., είναι τα 
ακόλουθα: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Σ∆Ε (2012) 

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  44   

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  23  

∆ιδακτορικό    12 

Μεταπτυχιακό   7 

∆εύτερο Πτυχίο   4 

Μεταπτυχιακές σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη 
Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό λαµβάνουν το 
µέγιστο αριθµό µορίων. 
Μεταπτυχιακές σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες 
ειδικεύσεις-κατευθύνσεις και πτυχίο εξειδίκευσης ή πιστοποιητικό 
Συµβουλευτικής – Προσανατολισµού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µοριοδοτούνται 
αντίστοιχα µε 2 µόρια λιγότερο. 

   

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
∆εν προσµετρώνται ηµερίδες, συνέδρια καθώς και θεµατικές ενότητες 
ενταγµένες σε διαδικασίες απόκτησης µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή 
παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

 21  

Στα Σ∆Ε  

(0,5 µόρια ανά 15 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 8) 

  8 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(Σεµινάρια σχετικά µε αρχές, φιλοσοφία, διδακτική µεθοδολογία στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων) 
(0,25 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 7) 

  7 

Στο θεµατικό αντικείµενο του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού   6 
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(0,5 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 6) 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40   

Στα Σ∆Ε (στη θέση Συµβούλου Σταδιοδροµίας) 

(1 µόριο ανά µήνα, µε µέγιστο αριθµό µορίων 20) 

  20 

Σε προγράµµατα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης 
και επιχειρηµατικότητας σε ενήλικες ή άτοµα ευάλωτων κοινωνικών 
οµάδων 
(0,5 µόρια ανά µήνα, ή 0,5 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 
20) 

  20 

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  6   

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ*  3  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   2 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   3 

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 

(σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση) 

 3  

Πιστοποίηση ΑΣΕΠ   3 

44..  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ 10+   

44..11..  ΑΝΕΡΓΙΑ 
Λογίζεται αποδεδειγµένος, µε βεβαίωση του ΟΑΕ∆, χρόνος συνεχούς 
ανεργίας µεγαλύτερος των 4 µηνών. 
Μοριοδοτείται µε µία (1) µονάδα οι τέσσερις µήνες συνεχούς ανεργίας 
και µε µία (1) µονάδα ανά µήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων 
µηνών, µε ανώτατο όριο τις δέκα µονάδες.  

  10 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  100   

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Σε υποψήφιους µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται µόρια 
ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθµολογίας που θα 
συγκεντρώσουν ως εξής: 
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών                5% 
Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)  10% 
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)           20%  

   

4.3. ΑµΕΑ                                                                       10%    

 
Σηµειώσεις: 
 
* Μοριοδοτείται η γνώση µίας µόνο ξένης γλώσσας µε πιστοποίηση όπως αναγνωρίζεται 
από το ΑΣΕΠ ή από τη ∆/νση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ Σ∆Ε (2012) 

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  44   

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
(προαπαιτούµενο η άδεια άσκησης επαγγέλµατος) 

 23  

∆ιδακτορικό   12 

Μεταπτυχιακό   7 

∆εύτερο Πτυχίο   4 

Μεταπτυχιακές σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην 
Ψυχολογία λαµβάνουν το µέγιστο αριθµό µορίων. 
Μεταπτυχιακές σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες 
ειδικεύσεις-κατευθύνσεις µοριοδοτούνται αντίστοιχα µε 2 µόρια 
λιγότερο. 

   

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
∆εν προσµετρώνται ηµερίδες, συνέδρια καθώς και θεµατικές 
ενότητες ενταγµένες σε διαδικασίες απόκτησης µεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

 21  

Στα Σ∆Ε  

(0,5 µόρια ανά 15 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 8) 

  8 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(Σεµινάρια σχετικά µε αρχές, φιλοσοφία, διδακτική µεθοδολογία 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) 

(0,25 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 7) 

  7 

Στο θεµατικό αντικείµενο της Ψυχολογίας 

(0,5 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 6) 

  6 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40   

Στα Σ∆Ε (στη θέση Συµβούλου Ψυχολόγου) 

(1 µόριο ανά µήνα, µε µέγιστο αριθµό µορίων 20) 

  20 

Σε προγράµµατα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
ενήλικες ή άτοµα ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 

(0,5 µόρια ανά  µήνα, ή 0,5 µόρια ανά 25 ώρες,  µε µέγιστο αριθµό 
µορίων 20) 

  20 

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  6   

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *  3  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   2 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   3 

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   3  

Πιστοποίηση ΑΣΕΠ   3 

44..  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ 10+   

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ 
Λογίζεται αποδεδειγµένος, µε βεβαίωση του ΟΑΕ∆, χρόνος 
συνεχούς ανεργίας µεγαλύτερος των 4 µηνών. 
Μοριοδοτείται µε µία (1) µονάδα οι τέσσερις µήνες συνεχούς 

  10 
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ανεργίας και µε µία (1) µονάδα ανά µήνα συνεχούς ανεργίας, άνω 
των τεσσάρων µηνών, µε ανώτατο όριο τις δέκα µονάδες.  
ΣΥΝΟΛΟ 100   

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Σε υποψήφιους µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται 
µόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθµολογίας που θα 
συγκεντρώσουν ως εξής: 
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών                    5% 
Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)      10% 
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)       20% 
 

   

4.3. ΑµΕΑ                                                                    10%    

 
Σηµειώσεις:  
 
* Μοριοδοτείται η γνώση µίας µόνο ξένης γλώσσας µε πιστοποίηση όπως αναγνωρίζεται από 
το ΑΣΕΠ ή από τη ∆/νση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση: 
- για ένα µόνο Σ∆Ε και 
- για µία θέση εργασίας (Σύµβουλος Σταδιοδροµίας ή Σύµβουλος 
Ψυχολόγος). 
Τυχόν επιλογή περισσότερων του ενός Σ∆Ε ή θέσης εργασίας αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού από τη διαδικασία επιλογής.  
 
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή 
και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που 
αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).   

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
(www.inedivim.gr, στο σύνδεσµο προκηρύξεις) και θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr 

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και 
αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e-mail ή µε fax δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται.  

Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 05/10/2012 έως και 
15/10/2012 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων). 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου 
φακέλου διάστασης Α4. 

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδροµικώς ή θα υποβληθούν 
ιδιοχείρως από 05/10/2012 έως και 22/10/2012 (ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 έως 15:00, στη διεύθυνση:  
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Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, 
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 

(Κεντρική Γραµµατεία - 3ος Όροφος) 
Για την υπ’ αριθµ. πρωτ. 602/12/25285 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
Επιλογή Συµβούλων Σταδιοδροµίας και 

Συµβούλων Ψυχολόγων µε Σύµβαση 
Μίσθωσης Έργου  στα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας 
 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραµµένη εκτύπωση 
της ηλεκτρονικής αίτησης.  

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν µπορεί να εκτυπώσει την 
ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
καταγράφει τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό 
σύστηµα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του. 

Ο φάκελος θα εµπεριέχει νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των: 

1) Τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων επιµόρφωσης και άλλων προσόντων 
(πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, µεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο κ.λπ.), 
τοποθετηµένα σύµφωνα µε τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα 
µοριοδότησης που εκτίθεται παραπάνω. 
Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και 
ισοτιµία τους.  

Για τη µοριοδότηση της επιµόρφωσης, η χρονική διάρκεια πρέπει να 
αναγράφεται αποκλειστικά σε ώρες. Αν δεν αναγράφεται καθόλου ή 
αναγράφεται µε άλλη µορφή (π.χ. περίοδος παρακολούθησης από 1/1 έως 5/1) η 
βεβαίωση δεν προσµετράται. 

2) Αποδεικτικών – βεβαιώσεων επαγγελµατικής εµπειρίας σε Σ∆Ε και σε 
προγράµµατα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή άτοµα ευάλωτων 
κοινωνικών οµάδων. 
Για τη µοριοδότηση της επαγγελµατικής εµπειρίας:   
- πρέπει να αποδεικνύεται µε σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σύµφωνα µε τα 
κριτήρια επιλογής και µοριοδότησης για την επιλογή Συµβούλων Σταδιοδροµίας 
και Συµβούλων Ψυχολόγων που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.    
- απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, εάν η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα.  
Σε αντίθετη περίπτωση, η προϋπηρεσία αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη. 

3) Αποδεικτικών ανεργίας, πολυτεκνίας ή µονογονεϊκής οικογένειας και 
ΑµΕΑ.   

Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆, η ηµεροµηνία 
έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή 
και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 
Τα µόρια θα υπολογιστούν αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα, µε βάση την 
αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή 
(διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης µε το περιεχόµενο των φακέλων 
των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν 
τεκµηριώνονται µε την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των 
υποψηφίων.  

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, θα 
γίνεται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων. 

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr 
και στα γραφεία του I.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινοµηµένοι 
ανά Περιφέρεια και Σ∆Ε όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα µόρια που 
έλαβε α) σύµφωνα µε την αίτησή του, και β) µετά τη διαδικασία 
αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση). Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται 
προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να 
υποβάλουν ενστάσεις. 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του I.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσµάτων υποβάλλονται σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  
 
Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριµένες.  

Πιο συγκεκριµένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκµηρίωτες 
ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων 
που προηγούνται του ενισταµένου, κ.λπ. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς, 
εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση: Ίδρυµα Νεολαίας και 
∆ια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, Κεντρική Γραµµατεία - 
3ος Όροφος, για την υπ’ αριθµ. πρωτ. 602/12/25285 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για Επιλογή Συµβούλων Σταδιοδροµίας και Συµβούλων Ψυχολόγων µε 
Σύµβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, υπόψη της Επιτροπής 
Ενστάσεων. 

Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι 
Σάββατο ή ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται 
αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία. Ενστάσεις που 
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περιέρχονται στην υπηρεσία µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
 

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως 
τελική ηµεροµηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. η ηµεροµηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, 
επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας 
της ως άνω ηµεροµηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται 
εκπρόθεσµες. 

Ενηµερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17/2002 
Απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν 
τους λοιπούς υποψηφίους, προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους,  
σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκµηρίωση 
υπέρτερου έννοµου συµφέροντος).    
 
Πληροφορίες, σχετικά µε το κείµενο και τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα τηλ. 213-1311684, 213-
1311508, 213-1311510 και 213-1311515. 
 
Πληροφορίες, σχετικά µε την τεχνική υποστήριξη, στα τηλ. 2131311580 
και 2131311592. 
 
Το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωµα υπογραφής και νέας σύµβασης µε το ίδιο/α 
πρόσωπο/α, µέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον εγκριθεί η παράταση της λειτουργίας 
του έργου (από την αρµόδια διαχειριστική Αρχή) πέραν της 30/9/2013, εάν η νέα 
σύµβαση αφορά την εκτέλεση του ίδιου έργου που συνιστά και το αντικείµενο της 
πρώτης σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 164/2004.       
 
 
      O Πρόεδρος ∆.Σ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
 
 

Φίλιππος Λέντζας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Σ∆Ε ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ 2012-2013 
 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
1.1. Σ∆Ε ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
1.2. Σ∆Ε ∆ΡΑΜΑΣ:  

1.2.1. ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
1.3. Σ∆Ε ΚΑΒΑΛΑΣ 
1.4. Σ∆Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

1.4.1. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 

1.5. Σ∆Ε ΞΑΝΘΗΣ  
1.5.1 ΤΜΗΜΑ ΜΥΚΗΣ 

1.6. Σ∆Ε ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 
1.7. Σ∆Ε ΣΑΠΩΝ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
2.1. Σ∆Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

2.1.1. ΤΜΗΜΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
2.2. 2ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2.2.1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡ∆ΕΛΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 
2.3. Σ∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
2.4. Σ∆Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 

2.4.1. ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
2.4.2. ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

2.5. 1ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 
2.6. Σ∆Ε ΣΕΡΡΩΝ 

2.6.1. ΤΜΗΜΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ 
2.7. 3ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ) 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
3.1. Σ∆Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
3.2. Σ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 

3.2.1. ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
3.2.2. ΤΜΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

3.3. Σ∆Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

                  3.4.      1ο Σ∆Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)   

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
4.1. Σ∆Ε ΑΡΤΑΣ 
4.2. Σ∆Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
5.1. Σ∆Ε ΒΟΛΟΥ 

5.1.1. ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 
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5.2. Σ∆Ε ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
5.2.1. ΤΜΗΜΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 

5.3. 1ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 
5.4. 1ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
5.5. 2ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
5.6. 2ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 

 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
6.1. Σ∆Ε ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
6.2. Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

6.2.1. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ 
6.3. Σ∆Ε ΛΑΜΙΑΣ 
6.4. Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

6.4.1. ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΩΝ 
6.5. 1ο Σ∆Ε ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
6.6. 1ο Σ∆Ε ΘΗΒΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ) 

 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
7.1. Σ∆Ε ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ 
7.2. Σ∆Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
7.3. Σ∆Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

7.3.1. ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ 
7.4. Σ∆Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
7.5. Σ∆Ε ΣΠΑΡΤΗΣ 

7.5.1. ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ 

 

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
8.1. Σ∆Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
8.2. Σ∆Ε ΠΑΤΡΑΣ 

8.2.1. ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 
8.3. Σ∆Ε ΠΥΡΓΟΥ 

8.3.1. ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
9.1. Σ∆Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

9.1.1. ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ 

 

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
10.1. Σ∆Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

10.1.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
10.2. Σ∆Ε ΣΑΜΟΥ 

10.2.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 
10.3. Σ∆Ε ΧΙΟΥ 

 

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
11.1. Σ∆Ε ΡΟ∆ΟΥ 
11.2. Σ∆Ε ΣΥΡΟΥ 

11.2.1. ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ 
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11.2.2. ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ 
 

12.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
12.1. Σ∆Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

12.1.1. ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 
12.1.2. ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

12.2. Σ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  
12.2.1. ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ-ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ 

12.3. Σ∆Ε ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
12.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

12.4. Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ 
12.4.1. ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
12.4.2. ΤΜΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
13.1. Σ∆Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
13.2. Σ∆Ε ΑΧΑΡΝΩΝ 
13.3. Σ∆Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
13.4. 1ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 
13.5. Σ∆Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
13.6. Σ∆Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 

13.6.1. ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 
13.7. Σ∆Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
13.8. 2ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 

 
 

 


