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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωςη θζςεων Τπευθφνων Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, 

Αγωγήσ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θεμάτων και χολικών Δραςτηριοτήτων» 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ  
τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται για τθν τοποκζτθςι τουσ ωσ Υπευκφνων 

Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ (ΠΕ), Αγωγήσ Τγείασ (ΑΤ), Πολιτιςτικών Θεμάτων (ΠΘ) και 
χολικών Δραςτηριοτήτων (Δ) να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν οικεία 
διαδικαςία επιλογισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ.  

1.  Οι κζςεισ των Υπευκφνων όλων των ωσ άνω κατθγοριϊν είναι, πανελλαδικά, εκατόν 
πενιντα ζξι (156) ωσ εξισ:  

α. Σε κάκε μία από τισ Διευκφνςεισ Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ, Βϋ Ακινασ, Γϋ Ακινασ, Δϋ 
Ακινασ, Ανατολικισ Αττικισ, Δυτικισ Αττικισ, Ρειραιά, Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, Δυτικισ 
Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ κακϊσ και ςτισ αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ από: μία 
(1) κζςθ Υπευκφνου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), μία (1) κζςθ Υπευκφνου Αγωγισ Υγείασ 
(ΑΥ) και μία (1) κζςθ Υπευκφνου Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων (ΡΘ).  

β. Σε όλεσ τισ άλλεσ Διευκφνςεισ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (πλθν των Διευκφνςεων 
Εκπαίδευςθσ που αναφζρονται ςτθ παράγραφο 1α) από μία κζςθ Υπευκφνου Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων (ΣΔ) μία (1) για κάκε Διεφκυνςθ Ρ/κμιασ και μία (1) για κάκε Διεφκυνςθ 
Δ/κμιασ. 

2. Πςοι εκπαιδευτικοί επιλεγοφν τοποκετοφνται για κθτεία θ οποία λιγει ςτισ 31/8/2015. 

 
 
Να διατηρηθεί μζχρι .............. 
 
Βακμόσ Αςφαλείασ ................... 
Βακ. Ρροτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

 

 

 

Μαροφςι ,   10-08-2012     
Αριθ. Πρωτ. 93006/Γ7  

ΑΠΟΦΑΗ 

1. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ  
Εκπαίδευςησ όλησ τησ χώρασ 

2. Δ/νςεισ Π.Ε. και Δ.Ε., όλησ τησ 
χώρασ 

3. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. και Δ.Ε. 
όλησ τησ χώρασ μζςω των 
οικείων Διευθφνςεων 
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3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για πλιρωςθ των κζςεων τθσ 
παραγράφου 1 ζχουν όςοι: 

α) είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των Κλάδων, τθσ Δευτεροβάκμιασ (Δ/κμιασ) για τισ 
κζςεισ των Διευκφνςεων Δ/κμιασ ι τθσ Ρρωτοβάκμιασ (Ρ/κμιασ) Εκπαίδευςθσ για τισ κζςεισ των 
Διευκφνςεων Ρ/κμιασ. 

β) είναι απόφοιτοι τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,  
γ) ανικουν οργανικά ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ που υπάγονται ςτθν ίδια 

Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ (Ρερ/κι Δ/νςθ Εκ/ςθσ) που υπάγεται και θ κζςθ 
Υπευκφνου τθν οποία διεκδικοφν. 

δ) ζχουν ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία ζξι (6) ετϊν από τθν οποία τα τρία (3), 
τουλάχιςτον, ζτθ αποτελοφν διδακτικι υπθρεςία. 

4. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν κζςθ ςτελζχουσ τθσ 
Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ με κθτεία, όςοι βρίςκονται ςε εκπαιδευτικι άδεια, κακϊσ και όςοι 
εκπαιδευτικοί ςυνταξιοδοτοφνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο τθσ τριετοφσ κθτείασ.  

5. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δφνανται να υποβάλουν αίτθςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ 
διαδικαςία πλιρωςθσ τθσ κζςθσ Υπευκφνου από 13/08/2012 μζχρι και 23/08/2012 ςτο 
Κατάςτθμα (Γραφεία) τθσ Δ/νςθσ Ρ/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία ανικουν οργανικά.  

6. Οι αιτοφντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊςουν επικυμία για τοποκζτθςθ ςε κζςθ 
Υπευκφνου και ςε άλλθ μία Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν που 
υπάγεται ςτθν ίδια Ρερ/κι Δ/νςθ Εκ/ςθσ, κατακζτοντασ τθ ςχετικι αίτθςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 τθν Δ/νςθ 
Εκπ/ςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 

7. Με το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων οι Ρροϊςτάμενοι των Δ/νςεων 
Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ οφείλουν να τισ διαβιβάςουν αμελλθτί προσ τα οικεία Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. και 
Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. 

8. Οι υποψιφιοι μαηί με τθν αίτθςθ υποβάλλουν βιογραφικό ςθμείωμα, το οποίο ςυνιςτά 
ωσ προσ τα δθλοφμενα ςτοιχεία υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986,  κακϊσ και τα 
αναγκαία δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν τθ ςυνδρομι των επικαλοφμενων κριτθρίων. Τα 
δικαιολογθτικά πρζπει να είναι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα ι ακριβι αντίγραφα από τα 
πρωτότυπα ι απλά φωτοαντίγραφα με υπεφκυνθ διλωςθ περί αλικειασ του περιεχομζνου τουσ. 

9. Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι των Υπευκφνων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), 
Αγωγισ Υγείασ (ΑΥ), Ρολιτιςτικϊν κεμάτων (ΡΘ) ι Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων (ΣΔ). είναι το οικείο 
Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Εκπαίδευςθσ (το Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε ι το Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. ανάλογα). 
Αρμόδιο όργανο για τθν τοποκζτθςθ είναι ο οικείοσ Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ. 

10. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και θ αποτίμθςι τουσ προβλζπονται ςτα άρκρα 3 ι 5 ι 7 ι 9, 
ανάλογα με τθν κζςθ που διεκδικοφν, τθσ 92998/Γ7/10-08-2012 απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ακλθτιςμοφ και Ρολιτιςμοφ (υπό δθμοςίευςθ).  

11. Ο χρόνοσ υποβολισ ενςτάςεων κατά των προςωρινϊν αξιολογικϊν πινάκων ορίηεται ςε 
τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ.  

12. Κατά τθ ςφνταξθ των οριςτικϊν και τελικϊν αξιολογικϊν πινάκων επιλογισ προθγοφνται 
οι εκπαιδευτικοί που πλθροφν τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, ζχουν οργανικι κζςθ ςτθ Δ/νςθ 
Ρ/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκ/ςθσ που επικυμοφν να τοποκετθκοφν και ςυγκεντρϊνουν εικοςιπζντε (25), 
τουλάχιςτον, μονάδεσ.  

13. Τα αρμόδια Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. και Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να καταρτίςουν τουσ οριςτικοφσ 
αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ μζχρι τισ 5/9/2012 και οι Ρερ/κοί Δ/ντεσ Εκ/ςθσ να εκδϊςουν 
τουσ τελικοφσ αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ και να τοποκετιςουν τουσ επιλεγζντεσ το αργότερο 
μζχρι τισ 7/9/2012. 

14. Οι Υπεφκυνοι των ωσ άνω κατθγοριϊν (ΡΕ,ΑΥ,ΡΘ,ΣΔ). μποροφν ακολουκϊντασ τισ 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ να μετατίκενται ωσ εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπθρεςία 
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ςτθ νζα μετά τθ μετάκεςι τουσ κζςθ μετά τθ λιξθ τθσ τριετοφσ κθτείασ τουσ. Λοιπά κζματα 
μονάδων μετάκεςθσ ρυκμίηονται ςτα άρκρα 30 και 31 ςτο Ν. 3848/2010. 

15. Η υπθρεςία των Υπευκφνων προςμετράται ωσ διοικθτικι, κακοδθγθτικι και διδακτικι. 
Η παροφςα να δθμοςιευκεί ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ των Ακθνϊν, να  δθμοςιοποιθκεί 

μζςω του Διαδικτφου ςτο «Ρρόγραμμα Διαφγεια», ςτθν ιςτοςελίδα του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. 
(http://www.minedu.gov.gr/), ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου 
(http://www.sch.gr/) και παράλλθλα να αποςταλεί ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ μζςω των 
Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ.  

 

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΟΣ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ 
 

Εςωτερική Διανομή 
• Γραφείο Υπουργοφ 
• Γραφείο Υφυπουργοφ 
• Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
• Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Ρ/βάκμιασ 

- Δ/βάκμιασ Εκ/ςθσ 
• Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ 
 Γραφείο Διευκφντριασ 
 Τμιμα Β’ και τμιμα Δϋ 
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