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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΣ:
1. Τις Περιφερειακές
∆/νσεις Εκπ/σης
όλης της χώρας
2. Τις ∆/νσεις Π.Ε. και ∆.Ε.
όλης της χώρας
3. Τις σχολικές µονάδες
όλης της χώρας
µέσω των ∆/νσεων Π.Ε.
και ∆.Ε.
4. Τα ΚΠΕ όλης της χώρας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υ.Α. 57905/Γ2/4-6-2002 (ΦΕΚ 745 τΒ΄/14-6-02)
µε θέµα: «Ρύθµιση θεµάτων στελέχωσης και λειτουργίας των
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), καθηκόντων των
απασχολουµένων σε αυτά και των αντιστοίχων θεµάτων και
καθηκόντων των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΠΕ) των τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης»
και των τροποποιητικών 41644/Γ7/24-4-03, 71735/Γ7/10-7-03 και
91184/Γ7/1-9-2003.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόµο 1892/90 (ΦΕΚ 101 τΑ’) άρθρο 111 παρ. 13 περί ίδρυσης
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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2. Το Νόµο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τΑ΄ / 13-2-2002) άρθρο 8 παρ. 2 περί
οργανωτικών θεµάτων υπηρεσιών και σχολικών µονάδων
3. Την Υπουργική Απόφαση 57905/Γ2/4-6-2002(ΦΕΚ 745 τΒ΄/14-6-02)
4. Τις Υπουργικές Αποφάσεις 41644/Γ7/24-4-2003, 71735/Γ7/10-7-03 και
91184/Γ7/1-9-2003 περί τροποποίησης της 57905/ Γ2/4-6-2002.
Αποφασίζουµε
Την τροποποίηση των αποφάσεων 57905/Γ2/4-6-2002, 41644/Γ7/24-4-03,
71735/Γ7/10-7-03 και 91184/Γ7/1-9-2003 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ως εξής:
•

Στην παρ.2 του άρθρου 1, του κεφαλαίου Α (4η σειρά) τροποποιείται η
τέταρτη σειρά ως εξής:

«… ΠΕ4, ΠΕ2 και µία εκ των ΠΕ60 ή ΠΕ70. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί
που στελεχώνουν …»
•

Η παρ. 3 του άρθρου 1, του κεφαλαίου Α τροποποιείται ως εξής:

Οι θητείες όλων των παραπάνω καθορίζονται στα τρία (3) έτη, εκτός αν
περιορίζονται χρονικά κατά την προκήρυξη των θέσεων, ή παρατείνονται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
•

Το άρθρο 2: Προσόντα Υποψηφίων τροποποιείται ολόκληρο ως εξής:
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ και Αναπλητωτών
Υπευθύνων ΚΠΕ µπορούν να είναι εκπαιδευτικοί Α/θµιας ή Β/θµιας
Εκπαίδευσης όλων των κλάδων Π.Ε. κατηγορίας µε συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3)
τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της
οικείας βαθµίδας.
2. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εκπαιδευτικών ΚΠΕ µπορούν να είναι
εκπαιδευτικοί Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπαίδευσης, όλων των κλάδων
Π.Ε. κατηγορίας, µε συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία τριών (3)
ετών από τα οποία τα δύο (2) έτη έχουν ασκήσει διδακτική
υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθµίδας.
3. Τα έτη υπηρεσίας σε ΚΠΕ θεωρούνται ως έτη διδακτικής
υπηρεσίας.
4. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων
και εκπαιδευτικών ΚΠΕ µπορούν να είναι και εκπαιδευτικοί Α/θµιας
και Β/θµιας Εκπαίδευσης που συµπληρώνουν µια τριετή θητεία σε
αντίστοιχη θέση µέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους που
προηγείται από την έναρξη του σχολικού έτους της νέας θητείας.
5. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από εκπαιδευτικούς
που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις των ετών της
εκπαιδευτικής υπηρεσίας και διδακτικής εµπειρίας, τότε εξετάζονται
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οι αιτήσεις και άλλων εκπαιδευτικών µε ισότιµη προτεραιότητα των
εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική θέση στην περιφέρεια στην
οποία ανήκει το ΚΠΕ και των εκπαιδευτικών που κατείχαν ήδη
οποιαδήποτε θέση σε ΚΠΕ. Κατόπιν εξετάζονται αιτήσεις από άλλες
περιφέρειες της χώρας.


Ο Πίνακας ΙΙ: Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία του
κεφαλαίου Α τροποποιείται ολόκληρος ως εξής:

α. Εκπαιδευτική Υπηρεσία πέραν της Μονάδες 0,5 για κάθε έτος
απαιτούµενης διδακτικής υπηρεσίας για την και µέχρι του αριθµού 8
επιλογή
β. Εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΠΕ
Μονάδες 0,5 για κάθε έτος
και µέχρι του αριθµού 3
γ. Υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΠΕ τοπικής Μονάδες 0,5 για κάθε έτος
∆/νσης
και µέχρι του αριθµού 3
δ. Οργανική θέση σε σχολείο ∆/νσης Α/θµιας ή Μονάδες 4
Β/θµιας Εκπ/σης στα όρια της οποίας είναι
εγκατεστηµένο το ΚΠΕ
ε. Επιµορφωτικό έργο σε σεµινάρια ΑΕΙ, ΠΕΚ, Μονάδες 0,2 για κάθε
ΚΠΕ, ∆/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
εισήγηση και µέχρι του
αριθµού 4
στ. Υλοποίηση πολύµηνων προγραµµάτων ΠΕ Μονάδες 0,4 για κάθε
σε σχολεία
πρόγραµµα και µέχρι του
αριθµού 4
ζ. Συµµετοχή σε τοπικά ή περιφερειακά Μονάδες 0,4 για κάθε δίκτυο
θεµατικά δίκτυα ΠΕ
και µέχρι του αριθµού 2
η. Συµµετοχή σε εθνικά ή διεθνή θεµατικά Μονάδες 0,6 για κάθε δίκτυο
δίκτυα ΠΕ
και µέχρι του αριθµού 3
θ. Συµµετοχή σε διεθνή προγράµµατα ΠΕ
Μονάδες 0,8 για κάθε
πρόγραµµα και µέχρι του
αριθµού 4
Για τη µοριοδότηση του κριτηρίου α. λαµβάνεται υπόψη το ΦΕΚ διορισµού και
προστίθεται η αναγνωρισµένη προϋπηρεσία αναπληρωτή.
Για τη µοριοδότηση των κριτηρίων β, γ και δ λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις και τα αρχεία των αντιστοίχων υπηρεσιών από τα
οποία προκύπτει ο πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας.
Για τη µοριοδότηση των κριτηρίων ε, στ, ζ, η, θ απαιτούνται βεβαιώσεις των
υπευθύνων φορέων ή αποδεικτικά παραστατικά στοιχεία µε πιστοποιηµένη
γνησιότητα.
Μέγιστος αριθµός µορίων της κατηγορίας υπηρεσιακής κατάστασης και
διδακτικής εµπειρίας τριάντα πέντε (35).
•

Το στοιχεία α. και β. του Πίνακα ΙΙΙ του κεφαλαίου Α: Άσκηση
διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου τροποποιούνται ως
εξής:

α. Άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Μονάδες 1 και 0,5 αντίστοιχα για κάθε
και Αναπληρωτού Υπευθύνου ΚΠΕ
έτος και µέχρι του αριθµού 6
3

β. Άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Μονάδες 0,5 για κάθε έτος και µέχρι
ΠΕ
του αριθµού 3
•

Το άρθρο 4 του κεφαλαίου Α: όργανα και διαδικασία επιλογής
τροποποιείται ως εξής:

1. Για τη στελέχωση των ΚΠΕ εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται σε δυο
ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών, µε την οποία καλούνται οι
εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν
συµµετοχή στη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής Υπευθύνων
ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και εκπαιδευτικών ΚΠΕ να
υποβάλουν αίτηση στις Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπαίδευσης όπου
ανήκουν τα ΚΠΕ. Η προκήρυξη του ΥΠΕΠΘ ορίζει τις σχετικές
προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων και της κατάρτισης των
αξιολογικών πινάκων. Αιτήσεις για στελέχωση των ΚΠΕ έχουν
δικαίωµα να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας Η αίτηση τους πρέπει
να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά και να κατατεθεί εντός
των προκαθορισµένων ηµεροµηνιών. Κατά την επιλογή των
Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και εκπαιδευτικών
ΚΠΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και
έχουν οργανική θέση στην Περιφέρεια που ανήκει το ΚΠΕ καθώς και
εκπαιδευτικοί που ήδη είχαν τουλάχιστον τριετή θητεία στο ΚΠΕ. Σε
κάθε περίπτωση που οι θέσεις του ΚΠΕ δεν πληρούνται από
εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση στην περιφέρεια που ανήκει
το ΚΠΕ και εκπαιδευτικούς που ήδη είχαν τουλάχιστον τριετή θητεία
στο ΚΠΕ, τότε εξετάζονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που
προέρχονται από τις υπόλοιπες περιφέρειες.
2. Εντός επίσης των προθεσµιών της ως άνω προκήρυξης του ΥΠΕΠΘ,
οι ∆/ντες των Περιφερειακών ∆/νσεων Εκπαίδευσης όλης της χώρας
ενηµερώνουν τις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της
περιοχής τους. Η προκήρυξη αναρτάται αυθηµερόν στις ∆/νσεις και
στα Γραφεία Εκπαίδευσης και αντίγραφό της κοινοποιείται σε όλες τις
σχολικές µονάδες των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης. Οι
ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αίτηση για την επιλογή τους
στην περιφερειακή ∆/νση στην οποία ανήκει το ΚΠΕ που επιθυµούν να
στελεχώσουν, µέσα στα πλαίσια των προθεσµιών που ορίζονται στην
προκήρυξη. Στην αίτηση αυτή οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν αν επιθυµούν να τοποθετηθούν ως Υπεύθυνοι ΚΠΕ, ως
Αναπληρωτές Υπευθύνων ΚΠΕ ή ως απλοί εκπαιδευτικοί ΚΠΕ καθώς
και τα ΚΠΕ της προτίµησής τους.
3. Τα ΑΠΥΣ∆Ε ΚΑΙ ΑΠΥΣΠΕ της Περιφερειακής ∆/νσης που ανήκει το
ΚΠΕ καταρτίζουν τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής
Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και εκπαιδευτικών
ΚΠΕ. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν υποψήφιοι για τις θέσεις του
Υπευθύνου ΚΠΕ, ή του Αναπληρωτή Υπευθύνου ΚΠΕ, οι οποίοι
προέρχονται και από τις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης, τότε η επιλογή
του/τους γίνεται από τον Περιφερειακό ∆/ντη. Η επιλογή αυτή γίνεται
µε βάση τους πίνακες επιλογής των ΑΠΥΣ∆Ε και ΑΠΥΣΠΕ, αλλά και τα
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προσόντα των υποψηφίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν
η αντικειµενικότητα της συγκριτικής αξιολόγησής τους αλλά και η
εύρυθµη λειτουργία των ΚΠΕ. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής
που θα προκύψουν ύστερα και από την ανωτέρω διαδικασία, µετά την
επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό ∆/ντή, αναρτώνται στα Γραφεία
των ∆/νσεων Εκπαίδευσης και ισχύουν από την 1 Σεπτεµβρίου του
ιδίου έτους µέχρι τις 31 Αυγούστου του µεθεποµένου έτους.
• Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5, του κεφαλαίου Α : Όργανα και
διαδικασία απόσπασης τροποποιούνται ως εξής:
3. Εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων των
Υπευθύνων ΚΠΕ και Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ, τότε ορίζονται
ως Υπεύθυνοι ή Αναπληρωτές Υπεύθυνοι µετά από απόφαση του
Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που έχουν
επιλεγεί για τη στελέχωση του ΚΠΕ. Εάν και µε την διαδικασία αυτή δε
συµπληρωθούν οι κενές θέσεις ή προκύψουν στο µέλλον κενές θέσεις
Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και εκπαιδευτικών
ΚΠΕ, τότε τοποθετούνται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆/ντή
Εκπ/σης και ύστερα από πρόταση των οικείων ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣ∆Ε
εκπαιδευτικοί χωρίς αίτησή τους µέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού
έτους.
4. Η ανάληψη υπηρεσίας των νεοτοποθετουµένων εκπαιδευτικών είναι
άµεση και δεν προϋποθέτει την αναπλήρωση της προηγούµενης θέσης
τους.
5. Οι Υπεύθυνοι ΚΠΕ, οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι ΚΠΕ και οι
εκπαιδευτικοί ΚΠΕ µπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόµενες
διαδικασίες να υποβάλλουν αιτήσεις για µετάθεση ή βελτίωση, αλλά
αναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα, µετά από µετάθεση ή βελτίωση,
θέση µετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους στα ΚΠΕ.
•

Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Α: Μεταβατικές διατάξεις, καταργείται.

•

Το άρθρο 8 του κεφαλαίου Α: Λειτουργία των ΚΠΕ – Καθήκοντα των
απασχολουµένων σε αυτά τροποποιείται ως εξής:
6. Σε κάθε περίπτωση προγραµµατισµού και υλοποίησης δράσεων που
αφορούν επιµόρφωση εκπαιδευτικών, εκδηλώσεις σχολείων,
προγραµµάτων ΠΕ των σχολείων στα ΚΠΕ, λειτουργίας σχολικών
δικτύων, παροχής υπηρεσιών σε σχολεία από τα ΚΠΕ, θα πρέπει να
συνεργάζονται οι Υπεύθυνοι των ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι ΠΕ των
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης για την καλύτερη οργάνωση και
αποτελεσµατικότητα
των
δράσεων,
στα
πλαίσια
της
συµπληρωµατικότητας Υπευθύνων ΠΕ και ΚΠΕ.

•

Στο άρθρο 4 του κεφ. Β’: όργανα και διαδικασία επιλογής
τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 κατ’ αντιστοιχία µε τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 4 του κεφ. Α’ της παρούσης, λαµβανοµένων υπόψη των
διαφορετικών οργάνων επιλογής και των ∆/νσεων, η δε παρ. 1
τροποποιειται ως εξής:

1. Για τη στελέχωση των θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΠΕ) των ∆ιευθύνσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης,
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εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται σε δυο ηµερήσιες εφηµερίδες των
Αθηνών, µε την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα
προσόντα και επιθυµούν συµµετοχή στη διαδικασία κατάρτισης
πινάκων επιλογής Υπευθύνων ΠΕ, να υποβάλουν αίτηση στις ∆/νσεις
Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη του ΥΠΕΠΘ ορίζει τις σχετικές προθεσµίες
υποβολής των αιτήσεων και της κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων.
Αιτήσεις για στελέχωση θέσεων Υπευθύνων ΠΕ έχουν δικαίωµα να
υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Η αίτηση τους πρέπει να συνοδεύεται
από τα αναγκαία δικαιολογητικά και να κατατεθεί εντός των
προκαθορισµένων ηµεροµηνιών. Κατά την επιλογή των Υπευθύνων
ΠΕ, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και
έχουν οργανική θέση στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία
κάνουν αίτηση. Σε κάθε περίπτωση που οι θέσεις των Υπευθύνων ΠΕ
δεν πληρούνται από εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση στη
∆ιεύθυνση , τότε εξετάζονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών όµορων
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Εσωτερική διανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Γιαννάκου
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Καλού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
κ. Α. Καραµάνου
4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. Κ.
Ράµµα
5. Γενική ∆/νση ∆ιοίκησης Προσωπικού
Π.Ε. και ∆.Ε.
6. ∆/νση Προσωπικού Π.Ε.
7. ∆/νση Προσωπικού ∆.Ε.
8. ∆/νση Σπουδών Π.Ε.
9. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε.
10. Γραφείο ∆/ντη ΣΕΠΕ∆
11. Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
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