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Αθήνα 2-7-2003
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Βαθµός Προτ. ……………

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Προς :
1. Τις Περιφερειακές ∆/νσεις
Εκπ/σης όλης της χώρας.
2. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
.Εκπ/σης όλης της χώρας.
3. Τις ∆/νσεις Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπ/σης όλης της χώρας.

ΘΕΜΑ : « Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης»
Παίρνοντας υπόψη:
1.Το Νόµο 1892/90 άρθρο 111 παρ. 13 περί ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
2.Το Νόµο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 ΤΑ / 13-2-2002) άρθρο 8 παρ. 2
περί οργανωτικών
θεµάτων υπηρεσιών και σχολικών µονάδων
3.Τις ιδρυτικές Υπουργικές Αποφάσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όλης
της χώρας.
4.Τον αριθµό των ήδη λειτουργούντων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (17) και
την πολυδιάστατη ανάπτυξη του θεσµού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα µας
(σχολικά προγράµµατα, θεµατικά δίκτυα, επιµόρφωση, διεθνείς συνεργασίες κλπ.)
5.Την Υ.Α. 72942/Γ2/11-7-2002 (ΦΕΚ 909/τΒ΄/17-7-02) περί ίδρυσης 16 νέων Κέντρων
ΠΕ µε την ίδρυση των οποίων θα έχουµε συνολικό αριθµό 33 Κέντρων ΠΕ σε όλη τη
χώρα.
6. Την επικείµενη ίδρυση και λειτουργία και άλλων ΚΠΕ , πέραν των παραπάνω 33, σε
όλη τη χώρα
7.Την Υ.Α. 57905/Γ2/4-6-2002 (ΦΕΚ 745/τΒ΄/14-6-02) περί ρύθµισης θεµάτων
λειτουργίας των ΚΠΕ και καθηκόντων των απασχολουµένων σε αυτά και των Υπευθύνων
Π.Ε. των τοπικών ∆/νσεων.
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8.Την Κ.Υ.Α. 2/36695/0022/18-7-2002 (ΦΕΚ 988/τΒ΄/31-7-2002) των Υπουργείων
Εθνικής Παιδείας, Οικονοµίας και Οικονοµικών περί καθορισµού αποζηµιώσεων
εκπαιδευτικών ΚΠΕ και του τρόπου διαχείρισης δαπανών µε διαχειριστική επιτροπή.
9. Την πρόβλεψη χρηµατοδότησης Συντονιστικού Οργάνου για τα ΚΠΕ από το
συµπλήρωµα προγραµµατισµού του 2ου ΕΠΕΑΕΚ (Γ΄ΚΠΣ) Ενέργεια 2.6.1
10.Την ανάγκη οργάνωσης, υποστήριξης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και συντονισµού
της λειτουργίας και των δράσεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των
υπολοίπων δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης που προαναφέρθηκαν.
11.Την ανάγκη υποστήριξης της ∆/νσης ΣΕΠΕ∆ και των άλλων ∆/νσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ καθώς και των Περιφερειακών ∆/νσεων Εκπ/σης από όργανο που
θα γνωρίζει σε βάθος και σε έκταση τα θέµατα της λειτουργίας και των δράσεων των ΚΠΕ
καθώς και τις άλλες δράσεις Π.Ε. εκτός των ΚΠΕ ώστε να διευκολύνεται η χάραξη και η
υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΕΠΘ στον τοµέα της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Τέτοια θέµατα σε ό,τι αφορά τα ΚΠΕ είναι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα
σχολείων, τα επιµορφωτικά σεµινάρια, τα θεµατικά δίκτυα, η παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού, οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και η έρευνα. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις εκτός
των ΚΠΕ τέτοια θέµατα είναι οι συνεργασίες των τοπικών ∆/νσεων Εκπ/σης µε τα ΚΠΕ,
τα περιφερειακά-εθνικά και διεθνή δίκτυα Π.Ε., οι συνεργασίες µε άλλους Κυβερνητικούς
ή µη Κυβερνητικούς φορείς, οι διεθνείς συνεργασίες.

αποφασίζουµε
Α. Την ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
του ΥΠΕΠΘ, το οποίο υπάγεται στη ∆/νση ΣΕΠΕ∆ του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα
Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών του ΥΠΕΠΘ.
Το Συντονιστικό Κέντρο ΠΕ εδρεύει στο κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Αργυρούπολης (αίθουσες 3 και 4 του 2ου ορόφου), στελεχώνεται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο ∆ της παρούσης και έχει το παρακάτω
αντικείµενο έργου:
α. Συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κέντρα ΠΕ, θεµατικά δίκτυα, σχολικά προγράµµατα, επιµόρφωση, συνεργασίες µε
άλλους φορείς, διεθνείς συνεργασίες κ.ά)
β. Συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ, για την
προώθηση των πράξεων του Μέτρου 2.6 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και προστασία
περιβάλλοντος» και αντίστοιχων µελλοντικών προγραµµάτων
γ. ∆ιαµόρφωση πλαισίου υλοποίησης και προτεραιοτήτων περιεχοµένου σχολικών
προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
δ. Οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και συντονισµός της λειτουργίας και των
δράσεων των ΚΠΕ όλης της χώρας.
ε. Οργάνωση επιµόρφωσης στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ- Υπεύθυνοι
ΠΕ)
στ. Συνεργασία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπευθύνων ΠΕ τοπικών
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης
ζ. Παρακολούθηση, συντονισµός προγραµµάτων εθνικής εµβέλειας (όπως εθνικά
θεµατικά δίκτυα) και προτάσεις για βελτίωση του πλαισίου και των αξόνων
λειτουργίας των
η. Ανάπτυξη ενιαίου συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης δράσεων των ΚΠΕ και των
θεµατικών δικτύων από τους χρήστες των υπηρεσιών τους
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θ. Ανάπτυξη πλαισίου διεθνών συνεργασιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε
εκπαιδευτικούς φορείς χωρών του εξωτερικού και µε οργανισµούς ( όπως ∆/νσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, UNESCO κά)
Β. Προκειµένου να πραγµατοποιήσει τους σκοπούς του το Συντονιστικό Κέντρο ΠΕ :
1.Ευρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
οργανώνει συναντήσεις εργασίας µε τους Υπευθύνους των ΚΠΕ ή και τους άλλους
εκπαιδευτικούς, πραγµατοποιεί αν χρειαστεί επισκέψεις στα ΚΠΕ, συζητά τα
προβλήµατα που παρουσιάζονται και αναφέρει αρµοδίως στη ∆/νση ΣΕΠΕ∆ και στον
Ειδικό Γραµµατέα Εκπαίδευσης, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών του ΥΠΕΠΘ
κάνοντας σχετικές εισηγήσεις.
2.Εισηγείται στους παραπάνω την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων:
α. για την εξειδίκευση των στόχων, του οργανωτικού πλαισίου και του
περιεχοµένου των δράσεων των ΚΠΕ, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και
την εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΕΠΘ.
β. για το πλαίσιο λειτουργίας και τις προτεραιότητες του περιεχοµένου των
σχολικών προγραµµάτων ΠΕ.
γ. για τη βελτίωση του οργανωτικού πλαισίου, των πρακτικών εφαρµογής, των
συνεργασιών και της στήριξης των θεµατικών δικτύων.
δ. για τη διαµόρφωση αποτελεσµατικού πλαισίου συνεργασίας των Κέντρων ΠΕ µε
τους Υπευθύνους ΠΕ των τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης επ
ωφελεία των σχολικών µονάδων, των εκπαιδευτικών και των µαθητών.
ε. για τη διαµόρφωση ερωτηµατολογίων ενιαίου τύπου εσωτερικής αξιολόγησης
εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και άλλων προγραµµάτων από τους χρήστες των
υπηρεσιών των ΚΠΕ και των εθνικών και διεθνών θεµατικών δικτύων ώστε να
υπάρξει διευρυµένη χρήση του εν λόγω εργαλείου και συγκρισιµότητα
συµπερασµάτων.
στ. για τη συνεργασία µε άλλους κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς φορείς της
Ελλάδας και του εξωτερικού
ζ. για τη διαµόρφωση πλαισίου διεθνών συνεργασιών
η. για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου της Π.Ε.
3.Συγκεντρώνει τα προγράµµατα δράσης όλων των ΚΠΕ και τους προγραµµατισµούς
συνεργασιών µε τα ΚΠΕ των Υπευθύνων ΠΕ των τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπ/σης (επισκέψεις σχολικών οµάδων, επιµορφωτικά σεµινάρια, θεµατικά δίκτυα κλπ)
µέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
4. Συγκεντρώνει τους ετήσιους προγραµµατισµούς των εθνικών και διεθνών θεµατικών
δικτύων ΠΕ που υποβάλλουν οι συντονιστικοί φορείς των δικτύων αυτών στο
Συντονιστικό Κέντρο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
5. Σχηµατοποιεί τον ετήσιο συνολικό προγραµµατισµό δράσεων και συνεργασιών των
ΚΠΕ και των εθνικών και διεθνών θεµατικών δικτύων, τον οποίο υποβάλει στη ∆/νση
ΣΕΠΕ∆ και
στον Ειδικό Γραµµατέα
του ΥΠΕΠΘ,
εισηγούµενο βελτιωτικές
τροποποιήσεις, αν χρειάζονται.
6. Συγκεντρώνει τους απολογισµούς των δράσεων των ΚΠΕ, τους απολογισµούς των
Υπευθύνων ΠΕ των τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης για τις συνεργασίες
τους µε τα ΚΠΕ και τους απολογισµούς των δράσεων των εθνικών και διεθνών θεµατικών
δικτύων, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις, µέχρι
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τις 20 Ιουνίου κάθε έτους. Στη συνέχεια διαµορφώνει το συνολικό απολογισµό των
παραπάνω δράσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα και τον υποβάλει ως ανωτέρω στη
∆/νση ΣΕΠΕ∆ και στον Ειδικό Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ, επισυνάπτοντας σχετικές
παρατηρήσεις και προτάσεις .
7.Ειδικότερα κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του και εντός εξαµήνου από την έναρξή
της, θα υποβάλλει πλήρη καταγραφή της καταστάσεως των Κέντρων και των
προβληµάτων τους και προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας.
8. ∆ιατηρεί πληροφοριακό σύστηµα µε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των δράσεων κάθε
ΚΠΕ, των συνεργασιών των Υπευθύνων ΠΕ µε τα ΚΠΕ και των δράσεων των θεµατικών
δικτύων, των συνεργασιών µε Κυβερνητικούς και µη Κυβερνητικούς φορείς και των
διεθνών συνεργασιών σε ατοµικές µερίδες παρακολούθησης, οι οποίες είναι διαθέσιµες για
τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.
9. Οργανώνει, µε την έγκριση του ΥΠΕΠΘ επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς
ΚΠΕ, Υπευθύνους ΚΠΕ και τοπικών ∆/νσεων σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες σε
θέµατα Οικολογίας , ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Αγωγής, ∆ιδακτικής
Μεθοδολογίας, Επικοινωνίας, ∆ιοίκησης - Οργάνωσης, Πληροφορικής κλπ.
10. Εισηγείται αρµοδίως την οργάνωση συναντήσεων εργασίας µε συµµετοχή των
διαχειριστικών και συνεργαζοµένων φορέων των δράσεων της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης .
Γ. Τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας και των παραπάνω δράσεων του Συντονιστικού
Γραφείου από :
α. το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ( Γ΄ ΚΠΣ -2ο ΕΠΕΑΕΚκαι όσα ακολουθήσουν) µε
υποβολή σχετικού τεχνικού δελτίου έργου για νέα δοµή και σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη για τα ΚΠΕ επιλεξιµότητα δαπανών και µε φορέα διαχείρισης τη
διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Αργυρούπολης.
β. το Γ΄ ΚΠΣ (2ο ΕΠΕΑΕΚ) µε αναλογική κάλυψη δαπανών και από τα κονδύλια
συνεργασιών, επιµόρφωσης, θεµατικών δικτύων, διαµονής, διατροφής και µετακινήσεων
των τεχνικών δελτίων έργων και υποέργων των ΚΠΕ όλης της χώρας.
γ. τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΕΠΘ για τη µισθοδοσία και τις αποζηµιώσεις
των εκπαιδευτικών που θα αποσπασθούν (αν δεν καλύπτονται από το Κ.Π.Σ.) και την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (ηλεκτρισµού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, θέρµανσης
κλπ) όπως γίνεται για κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και τη
γραµµατειακή υποστήριξη.
δ. εθνικά και διεθνή προγράµµατα στα οποία µπορεί να πάρει µέρος.
Το Συντονιστικό Κέντρο θα εξοπλιστεί µε φροντίδα του ΥΠΕΠΘ και µε αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, µε εξοπλισµό διοικητικής, ηλεκτρονικής,
τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης (2 γραµµές τηλεφωνικής σύνδεσης και σύνδεσης µε
internet, 5 γραφεία, 12 καρέκλες, 5 συρταριέρες, 5 φοριαµοί, 1τραπέζι συνεδριάσεων, 2
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 σταθεροποιητές τάσης, 2 εκτυπωτές, 3 τηλέφωνα, 1 fax, 1
φωτοτυπικό, 1 κλιµατιστικό,1 βίντεο, 1 τηλεόραση, 1 προβολέα διαφανειών, 1 οθόνη, 2
πίνακες ανακοινώσεων, σχετικά γραφικά, χαρτικά, µελάνια, αναλώσιµα κ.λ.π.) ενώ η
κάλυψη των επιλέξιµων δαπανών εφόσον χρηµατοδοτηθεί από το 2ο ΕΠΕΑΕΚ θα είναι
εκείνη που αντιστοιχεί σε νέες δοµές συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργικών εξόδων και
των εξόδων µετακινήσεων.
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Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Αργυρούπολης θα τηρεί ξεχωριστά βιβλία,
λογαριασµούς και φακέλους παραστατικών για ότι αφορά τα οικονοµικά του
Συντονιστικού Κέντρου.
∆.
α. Το Συντονιστικό Κέντρο µπορεί να στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στο ΚΠΕ Αργυρούπολης ή στο Γραφείο ΠΕ της ∆/νσης ΣΕΠΕ∆ (µε
απασχόληση πέραν των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που έχουν στις Υπηρεσίες
αυτές) ώστε να αξιοποιηθεί η εµπειρία τους, καθώς και από εκπαιδευτικούς που θα
αποσπώνται προκειµένου να απασχοληθούν αποκλειστικά µε το έργο της νέας αυτής
δοµής. Οι εκπαιδευτικοί και των δύο κατηγοριών που θα στελεχώνουν το Συντονιστικό
Κέντρο θα ορίζονται µε Υπουργικές Αποφάσεις. Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου
θα είναι ο εκάστοτε Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης.
β. Επειδή τα ανωτέρω περιγραφόµενα καθήκοντα στο Συντονιστικό Κέντρο του
Υπευθύνου, των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ και της ∆/νσης ΣΕΠΕ∆, δεν
συµπεριλαµβάνονται στις ήδη ισχύουσες συµβατικές εργασιακές υποχρεώσεις των, το έργο
που θα προσφέρουν θεωρείται σαφώς πέραν τούτων και θα αµειφθεί µε πρόσθετη µηνιαία
αποζηµίωση από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΕΠΘ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από την Κ.Υ.Α. 2/36695/0022/18-7-2002 (ΦΕΚ 988/τΒ΄/31-7-2002) της παραγράφου 8 του
σκεπτικού για εκπαιδευτικούς και Υπευθύνους των ΚΠΕ, πέραν όλων των άλλων αµοιβών
που ήδη λαµβάνουν. Σε περίπτωση που οι όροι επιλεξιµότητας δαπανών του 2ου ΕΠΕΑΕΚ,
εφόσον το έργο ενταχθεί σε αυτό το πρόγραµµα στο µέλλον, επιτρέπουν την πρόσθετη
αποζηµίωση των παραπάνω εκπαιδευτικών από το 2ο ΕΠΕΑΕΚ, η καταβολή της
πρόσθετης µηνιαίας αποζηµίωσης θα γίνεται από αυτό. Οι εκπαιδευτικοί που θα
αποσπασθούν προκειµένου να απασχοληθούν αποκλειστικά µε το έργο της νέας αυτής
δοµής δεν δικαιούνται την παραπάνω αποζηµίωση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λαµβάνουν τα
µόρια της οργανικής τους θέσης.
γ. Το Συντονιστικό Κέντρο θα λειτουργεί τις εργάσιµες µέρες από τις 8.00π.µ.
µέχρι τις 15.00µ.µ. ενώ ο Υπεύθυνος και οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ ή της ∆/νσης ΣΕΠΕ∆
θα προσφέρουν και πρόσθετη απογευµατινή απασχόληση Οι ηµέρες διακοπών του
Συντονιστικού Κέντρου θα είναι οι ίδιες που ισχύουν και για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
δ. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εσωτερική διανοµή :
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείου Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου ∆ιοικητικού
Τοµέα Εκπ/σης, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
∆ιεύθυνση προσωπικού Α/θµιας Εκπ/σης
∆ιεύθυνση προσωπικού Β/θµιας Εκπ/σης
∆/νσης Σπουδών Β//θµιας Εκπ/σης
∆/νση Σπουδών Α/θµιας Εκπ/σης

∆/νση ΣΕΠΕ∆
Γραφείο ΠΕ
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