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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
ΠΕ86 απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 4518).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις: α) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την περ. η του άρθρου 2
του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως αυτή
αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 48 του Ν. 4415/2016) και β) της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ΠΕ02
Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό
προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄
4518).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
ΠΕ81 απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 4518).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
ΠΕ82 απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α, ΦΕΚ Β΄ 4518).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α, ΦΕΚ Β΄ 4518, και ειδικότερα στην περ. δ΄, που
ΠΕ86
προβλέπει ότι απαιτείται τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομή επαγγελματικού προσανατολισμού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ, παράλληλα με κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική διάρκειας τουλάχιστον 400
ωρών).
Υπηρετεί σε κλάδο εκπαιδευτικών ο οποίος δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς που μπορούν να προΐστανται σε Κ.Ε.Σ.Υ.
σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018, έστω κι αν διαθέτουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.,
ΠΕ11
και δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των μεταβατικών διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 20 του
Ν. 4547/2018, καθώς δεν κατείχε οργανική θέση σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
ΠΕ86 απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α, ΦΕΚ Β΄ 4518).
Α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν έχει διδακτική υπηρεσία
τουλάχιστον 3 ετών σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ). Β) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ΠΕ02 Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό
προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄
4518).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
ΠΕ87.09 απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α, ΦΕΚ Β΄ 4518).
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Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις: α) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την περ. η του άρθρου 2
του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως αυτή
αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 48 του Ν. 4415/2016) και β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.
4547/2018 (δεν έχει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις: α) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την περ. η του άρθρου 2
του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως αυτή
αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 48 του Ν. 4415/2016) και β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.
4547/2018 (δεν έχει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ).
Υπηρετεί σε κλάδο εκπαιδευτικών ο οποίος δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς που μπορούν να προΐστανται σε Κ.Ε.Σ.Υ.
σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018, έστω κι αν διαθέτουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.,
και δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των μεταβατικών διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 20 του
Ν. 4547/2018, καθώς δεν κατείχε οργανική θέση σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
1) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 4518, και ειδικότερα στην περ. δ΄, που
προβλέπει ότι απαιτείται τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομή επαγγελματικού προσανατολισμού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ, παράλληλα με κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών). 2) Υπηρετεί σε
κλάδο εκπαιδευτικών ο οποίος δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς που μπορούν να προΐστανται σε Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με
την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 και δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των μεταβατικών διατάξεων
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4547/2018, καθώς δεν κατείχε οργανική θέση σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ..
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις: α) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την περ. η του άρθρου 2
του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως αυτή
αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 48 του Ν. 4415/2016) και β) της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό
προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α, ΦΕΚ Β΄
4518).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την
απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των οριζομένων στην αριθμ. 166516/ΓΔ4/05‐10‐2018 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 4518, και ειδικότερα στην περ. δ΄, που
προβλέπει ότι απαιτείται τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομή επαγγελματικού προσανατολισμού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ, παράλληλα με κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική διάρκειας τουλάχιστον 400
ωρών).
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις: α) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την περ. η του άρθρου 2
του Ν. 4547/2018 (δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως αυτή
αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 48 του Ν. 4415/2016) και β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.
4547/2018 (δεν έχει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ).

