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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστη−
ριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.),
των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασί−
ας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων
τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτή−
των τους. .............................................................................................
1
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της δι−
αδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύ−
νων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς
και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. .... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 92985/Γ7
(1)
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηρια−
κών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των ορ−
γάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής
και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002
(ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).
2. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71
Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση
β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου
59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα.
3. Την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141 Α/10.6.2003).
4. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμι−
ας και δευτεροβάϋμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής,
αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποϋέσεις και διαδικασία
εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών
μελών των συμβουλίων αυτών.».
5. Την υπουργική απόφαση 63644/Γ2/02 (ΦΕΚ 1224
Β/20.9.2002) «Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων Φυ−
σικών Επιστημών.».

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 88051/Γ2/02 (ΦΕΚ
1224 Β/20.9.2002) «Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων
Φυσικών Επιστημών.».
7. Την υπουργική απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/02
(ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ−
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων
των διδασκόντων.».
8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
9. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώ−
ρου.».
10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε..
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων
Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
1. Σε κάθε Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών
(Ε.Κ.Φ.Ε.) τοποθετείται, ύστερα από επιλογή και από−
σπαση, ένας (1) Υπεύθυνος.
2. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.
γίνεται για τριετή θητεία.
Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και
κωλύματα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν
να είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας
(Δ/θμιας) εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04 που ανήκουν
οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται και
τα Ε.Κ.Φ.Ε. των οποίων τη θέση Υπευθύνου διεκδικούν
και έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών
από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν
διδακτική υπηρεσία.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
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επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους
της Δ/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται
σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί
συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τρι−
ετούς θητείας.
Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
1. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. διακρίνο−
νται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και
συγκρότησης.
II. Υπηρεσιακής κατάστασης και διδακτικής και εργα−
στηριακής εμπειρίας.
III. Προσωπικότητας − γενικής συγκρότησης.
2. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. αποτιμώ−
νται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:
Ι. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συ−
γκρότηση:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για
το διορισμό

6

β) Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα

2

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή
αντίστοιχη) σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό

4

δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

1

ε) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

2

στ) Επιμόρφωση ΣΕ.Λ.Μ.Ε., ΠΑ.TE.Σ. ή αντίστοιχη ή επιμόρφωση
διάρκειας 1 έτους ή 200 ωρών, αντίστοιχα, (Π.Ε.Κ., Μ.Π.Ε. ή
αντίστοιχη), εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκαν ως προσόν διορισμού

1 ανά κατηγορία
επιμόρφωσης
και μέχρι 4 συνολικά

η) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α

2

θ) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β

3

ι) Πιστοποιημένος επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης
(Π.Ε.Κ., Μ.Π.Ε., Τ.Π.Ε.)

0,5 ανά συμμετοχή
και μέχρι 4 συνολικά

ια) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

2

ιβ) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

1,5

ιγ) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

ιδ) Συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα ή άσκηση έργου υπευθύνου συγγραφής επίσημων
διδακτικών βιβλίων, συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης ή αναθεώρησης προγραμμάτων
σπουδών, συμμετοχή σε ομάδες δημιουργίας ή άσκηση έργου υπευθύνου στη
δημιουργία επίσημου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού,
επιμορφωτικού υλικού κ.α.) το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη, συμμετοχή σε
επιτροπές εκπόνησης προδιαγραφών εργαστηρίων φυσικών επίσημων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

1 ανά συμμετοχή
και μέχρι 4

ιε) Συγγραφή ή συμμετοχή στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων σχετικών με τις φυσικές
επιστήμες ή την πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών που έχουν εκδοθεί (με
αναγνωρισμένο ISBN) ατομικά ή ομαδικά

0,5 ανά βιβλίο
και μέχρι 4

ιστ) Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού/CD που αποτελεί προϊόν του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή εποπτευόμενου Φορέα του

0,5 ανά λογισμικό
και μέχρι 4

ιζ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις και δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με τη διδασκαλία των
φυσικών επιστημών σε έγκυρα επιστημονικά και εκπαιδευτικά περιοδικά με κριτές

0,2 ανά δημοσίευση
και μέχρι 2

ιη) Εισηγήσεις και ανακοινώσεις με περιεχόμενο σχετικό με τη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια με κριτές

0,2 ανά εισήγηση ή
ανακοίνωση
και μέχρι 2

ιθ) Διδασκαλία σε πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. που ανατέθηκε με βάση
το π.δ. 407/1980 (Α 112) ή με απόφαση του οικείου τμήματος

0.5 ανά έτος
και μέχρι 2

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατη−
γορίας Ι) ορίζονται τα τριάντα (30).
Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από πανεπιστήμια
της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. /Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται μόνο το ανώ−
τερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν η διδακτορική
διατριβή έχει διαφορετικό θέμα από τη μεταπτυχιακή
και δεν αποτελεί συνέχειά της.

Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από το άρθρο 3
του Ν. 3848/2010. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τις μονάδες
για το υψηλότερο επίπεδο γνώσης που αποδεικνύουν.
Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας
μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της
πρώτης ξένης γλώσσας.
Σχετικά με το κριτήριο ιε) αν οι συγγραφείς είναι
περισσότεροι του ενός, η μοριοδότηση επιμερίζεται
αναλογικά.
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Σχετικά με το κριτήριο ιστ) αν οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι του ενός, η μοριοδότηση επιμερίζεται
αναλογικά.
Σχετικά με το κριτήριο ιθ), διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά.
II. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική και εργαστηριακή εμπειρία:
α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (5 έτη).

0,5 ανά έτος
και μέχρι 5

β) Διδακτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (3 έτη).

0,5 ανά έτος
και μέχρι 5

γ) Θητεία σε θέση Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε.

1 ανά έτος
και μέχρι 5

δ) αα) Υπηρεσία σε Ε.Κ.Φ.Ε ως συνεργάτης με απασχόληση, ύστερα από απόσπαση ή
διάθεση, για τρεις (3), τουλάχιστον, ημέρες την εβδομάδα

0,5 ανά έτος
και μέχρι 4

δ) ββ) ) Υπηρεσία σε Ε.Κ.Φ.Ε ως συνεργάτης με απασχόλησης, ύστερα από απόσπαση
ή διάθεση, για λιγότερες από τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα

0,25 ανά έτος
και μέχρι 4

ε) Άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. με τοποθέτηση ως αναπληρωτή και γενικώς
χωρίς επιλογή

0,2 ανά έτος
και μέχρι 2

στ) Διάκριση σε πανελλήνιους ή διεθνούς διαγωνισμούς πειραμάτων και καινοτόμων
εργαστηριακών διατάξεων
Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατη−
γορίας II) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).
Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων γ) και δ) λαμβάνο−
νται υπόψη οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις ή άλλη
προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση και τα αρχεία των
αρμόδιων Υπηρεσιών.
Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε) απαιτούνται οι
αποφάσεις του Συλλόγου Καθηγητών του σχολείου με
τις οποίες καθορίζονται οι ετήσιες εξωδιδακτικές εργα−
σίες ή άλλη προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση.
III. Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση:
Από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμάται η
γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως προκύπτει από
α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συνοδεύεται
από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και β) την
προσωπική συνέντευξη.
Ειδικότερα συνεκτιμάται η συμμετοχή του υποψηφίου
σε δράσεις που σχετίζονται με την δημιουργία, την
οργάνωση και την αξιοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών
εκπαίδευσης (αίθουσες, εργαστήρια), η συμμετοχή σε
επιτροπές εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από
το Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ., σχετικές με τον εξοπλισμό των εργα−
στηρίων φυσικών επιστημών των σχολείων, οι συμμε−
τοχές του σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές
συνεδρίων, συμποσίων, οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς
πειραματικών διατάξεων/συσκευών που σχετίζονται με
την εκπαίδευση κλπ.
Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως
αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς
και η ικανότητα του να επιλύει οργανωτικά και λειτουρ−
γικά προβλήματα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να
οικοδομεί πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους
του και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες.
Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατη−
γορίας III) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).
IV. Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια
όλων των κατηγοριών ορίζονται τα εξήντα (60) μόρια.
Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής
1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων

1 ανά διαγωνισμό
και μέχρι 3

Ε.Κ.Φ.Ε. είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).
2. Για την επιλογή των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. εκδίδεται
προκήρυξη από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δημο−
σιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών,
δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://
www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα
αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των
Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης.
3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους
αναγραφόμενους σε αυτήν ειδικότερους όρους, στη
Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης στην οποία ανήκουν οργανικά. Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν
και δεύτερη αίτηση για θέση Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. που
υπάγεται σε Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης της ίδιας Περ/κης Δι−
εύθυνσης Εκπ/σης. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται
να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης της οργανικής
τους θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον στις Δ/νσεις
Δ/θμιας Εκπ/σης λειτουργούν περισσότερα του ενός
Ε.Κ.Φ.Ε., δηλώνουν τις προτιμήσεις τους.
4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήμα−
τος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης
στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα
υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.
5. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των κατηγοριών
Ι και II της παραγράφου 2 του άρθρου 3, καταρτίζουν
τους προσωρινούς πίνακες οι οποίοι γνωστοποιούνται
στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες
πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.
Επίσης ορίζουν προθεσμία για την υποβολή τυχόν γρα−
πτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες εξετάζουν
και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις αξιολογικές
μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών
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αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες.
6. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργότε−
ρο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους
προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε
συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και
τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη
απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.
Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθε−
σμία της παρούσης παραγράφου.
7. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου,
κάθε μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα
τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη δια−
δικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες
για τα κριτήρια της κατηγορίας III) της παραγράφου 2
του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων
των παρόντων μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Μετά το πέρας
της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς
πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του
κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων
προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των
επιμέρους κατηγοριών.
8. Κατά τη σύνταξη των οριστικών αξιολογικών πινά−
κων επιλογής των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. προηγούνται οι
εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν
οργανική θέση στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης για την οποία
κάνουν αίτηση και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), του−
λάχιστον, αξιολογικές μονάδες.
9. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής προκύ−
πτουν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των οριστικών
αξιολογικών πινάκων και την επικύρωση τους από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στα
Καταστήματα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης και ισχύουν
για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων
Υπευθύνων.
10. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν τις δια−
δικασίες και να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα στους
ενδιαφερόμενους, στις Υπηρεσίες τους και στην Διεύ−
θυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος που ορίζεται στην προκήρυξη.
Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης
1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πί−
νακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε κενές
θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. με απόφαση του οικείου Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σειρά
κατάταξη τους και τις δηλώσεις προτίμησης. Αν μετά τις
τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο εξακολου−
θούν να παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.
καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού αξιολογικού
πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, καλούμενοι, εκ
νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους στον
πίνακα. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συ−
μπληρώνει εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές
μονάδες, ως Υπεύθυνος επιλέγεται και τοποθετείται
εκείνος με τις περισσότερες αξιολογικές μονάδες για
ένα σχολικό έτος και η θέση επαναπροκηρύσσεται την

επόμενη σχολική χρονιά για το υπόλοιπο της θητείας.
Αν παρά ταύτα δε πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύ−
νων Ε.Κ.Φ.Ε. τότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς που
διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του άρθρου 2
και έχουν βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη διαδικασία της
απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από τον Διευθυντή
Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο Ε.Κ.Φ.Ε., μετά
από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..
2. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. ελλείψει, για
οποιονδήποτε λόγο, η κενούμενη θέση πληρώνεται από
τον επόμενο επιλαχόντα στον οικείο τελικό αξιολογικό
πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεως του. Αν κανείς από
τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την κε−
νούμενη θέση του Υπευθύνου τότε εφαρμόζονται τα τρία
τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από
τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υπο−
χρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε
(5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφο−
νται από τον οικείο πίνακα επιλογής.
4. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν ακολουθώντας τις
προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαι−
δευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα, μετά τη
μετάθεση τους, θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας
τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. προσμετράται
ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική εμπειρία για
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την
επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Επίσης, οι Υπεύ−
θυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της
πλησιέστερης σχολικής μονάδας.
5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε.,
μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις ορ−
γανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν
υπάρχουν πια, τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα,
σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της
επιλογής τους.
Άρθρο 6
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης
1. Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων
Ε.Κ.Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του
οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέντες:
α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβα−
ρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους
υγείας ή
β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.
γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.
Στην περίπτωση γ) το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί για
την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί
η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον
του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..
2. Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές
σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαι−
δευτικού από τα καθήκοντα του.
Άρθρο 7
Τρόπος λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε.
1. Τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Δ/θμι−
ας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και την
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ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των
καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί
ή διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2. Σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. μπορεί να αποσπώνται ή να διατί−
θενται, μερικώς ή ολικώς, με απόφαση του Περιφερει−
ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ύστερα από γνώμη
του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., το πολύ έως και τρεις (3) εκπαι−
δευτικοί όλων των επιμέρους ειδικοτήτων του κλάδου
ΠΕ04 καθώς και των κλάδων ΠΕ12.10 και ΠΕ70. Για την
απόσπαση ή διάθεση απαιτούνται τα υπόλοιπα ελάχιστα
τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 2. Η
θητεία των αποσπασμένων είναι ετήσια. Οι ενδιαφερό−
μενοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης στο Κατάστημα
της οικείας Δ/σης Δ/θμιας Εκπ/σης αμέσως μετά τις
μεταθέσεις και πριν την γνωστοποίηση της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τις αποσπάσεις στις Υπηρεσίες και
τους εποπτευόμενους Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..
3. Τα Ε.Κ.Φ.Ε. στεγάζονται σε κατάλληλο χώρο εντός
σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οι−
κείων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Με την ίδια
διαδικασία ορίζονται και οι ονομασίες τους.
4. Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό των Ε.Κ.Φ.Ε. εργάζο−
νται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 10η Ιουλίου κάθε
σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών
και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Παρίστανται στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. που υπηρετούν όλες
τις ημέρες του αντίστοιχου διαστήματος και όταν δεν
διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξε−
τάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.λπ.).
5. Ο συντονισμός των Ε.Κ.Φ.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο
γίνεται από τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. / Τμήμα ΣΤ Μελετών
του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.
Άρθρο 8
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων
1. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την
επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που
τίθενται αρμοδίως στον τομέα της προαγωγής της
εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των
σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής
ευθύνης του. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και
συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου
ΠΕ04 για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Μετά από
έγκριση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης μπορούν να
συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικές
συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενο τους, ως επιμορ−
φούμενοι ή εισηγητές, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ανά
σχολικό έτος. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:
α) Διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια για
επίδειξη πειραματικών διατάξεων και επιμορφωτικές
ημερίδες που αφορούν στην εργαστηριακή πειραματική
διδασκαλία που υποχρεούνται να διεξάγουν οι εκπαι−
δευτικοί φυσικών επιστημών σε συνεργασία με σχολι−
κούς συμβούλους κλάδου ΠΕ04, με αρμόδιες Υπηρεσίες
εποπτευόμενες από Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, επιστημονικούς Φορείς,
επιστημονικά και ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια
και Τ.Ε.Ι., και δέχεται για ασκήσεις επίδειξης ομάδες
εκπαιδευτικών ή μαθητών στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. με
προτεραιότητα στις υποχρεωτικές κατ’ έτος εργαστη−
ριακές ασκήσεις.
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β) Επισκέπτεται τα σχολεία της περιοχής αρμοδιό−
τητας του και συνεργάζεται με τους Διευθυντές, τους
υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επι−
στημών και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα οργάνωσης
και προγραμματισμού, τεχνικής υποστήριξης, λειτουρ−
γίας και γενικότερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης των
εργαστηρίων αυτών.
γ) Επισκέπτεται μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. τα
σχολεία ευθύνης τους και σε περίπτωση που το κρί−
νουν απαραίτητο, συνεπικουρούν το διδάσκοντα στην
εργαστηριακή άσκηση των μαθητών.
δ) Ενημερώνει, με προσωπική επικοινωνία στα σχολεία
ή ομαδικά στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε., τους καθηγητές κλά−
δων ΠΕ04 και ΠΕ12.10 της περιοχής ευθύνης του για τη
χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαστηριακών
οργάνων, συσκευών και λογισμικών και τις αντίστοιχες
εργαστηριακές δραστηριότητες και πειράματα, διοργα−
νώνοντας ενημερωτικές − επιμορφωτικές συναντήσεις
και σεμινάρια. Με αντίστοιχο τρόπο ενημερώνει και τους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ε) Ενημερώνει με τη βοήθεια του το προσωπικού του
Ε.Κ.Φ.Ε. τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περι−
οχής ευθύνης τους για τη χρήση και αξιοποίηση των
διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας, διορ−
γανώνοντας στο Ε.Κ.Φ.Ε. ενημερωτικές − επιμορφωτικές
συναντήσεις και σεμινάρια.
στ) Καθοδηγεί μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. τους
εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους στην κα−
τασκευή οργάνων με απλά μέσα καθημερινής χρήσης
και τους ενθαρρύνουν και βοηθούν στην κατασκευή
πρωτότυπων εργαστηριακών οργάνων και τη σύνθεση
νέων πειραματικών διατάξεων.
ζ) Μπορεί να συνεργάζεται με το πλησιέστερο Π.Ε.Κ.
σε θέματα επιμόρφωσης, σχετικά με την εργαστηριακή
εξάσκηση, την πειραματική διδασκαλία, τη χρήση οπτι−
κοακουστικών μέσων και ΤΠΕ στη διδασκαλία.
η) Συμμετέχει μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. στη
διεξαγωγή των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών
των επιστημονικών αντικειμένων των μαθημάτων των
φυσικών επιστημών.
θ) Οργανώνει στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. έκθεση εργα−
στηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτι−
κοακουστικών μέσων διδασκαλίας και έχει την ευθύνη
της λειτουργίας της.
2. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. έχει προσωπική και καταγε−
γραμμένη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση και τις
δυνατότητες του χώρου και του εξοπλισμού όλων των
σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περι−
οχής ευθύνης του. Επίσης αξιοποιεί κάθε πρόσφορο
μέσο για τη βελτίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και
γενικότερα την, από κάθε άποψη, ανάπτυξη των εργα−
στηρίων φυσικών επιστημών στα σχολεία της περιοχής
ευθύνης του. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:
α) Διατηρεί αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό,
τα οπτικοακουστικά μέσα και λογισμικά που έχουν τα
σχολεία της περιοχής αρμοδιότητας του, το οποίο ενη−
μερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
β) Παραλαμβάνει, διανέμει ή δανείζει τον εργαστη−
ριακό εξοπλισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα διδα−
σκαλίας που αποστέλλονται στην οικεία Δ/νση Β/θμιας
Εκπ/σης.
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γ) Εισηγείται στο Διευθυντή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
την κατανομή και ανακατανομή του διαθέσιμου εργα−
στηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων
διδασκαλίας στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.
δ) Μεριμνά και επιβλέπει τη συντήρηση και τις μι−
κροεπισκευές του εργαστηριακού εξοπλισμού και των
οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας των σχολείων
της περιοχής ευθύνης του.
3. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη της καλής
λειτουργίας του Ε.Κ.Φ.Ε. και της υπηρεσιακής τάξης του
προσωπικού του, έναντι του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαί−
δευσης. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:
α) Καταρτίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης του
Ε.Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες
που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
β) Ενημερώνει έγκαιρα και συνεργάζεται με τον οικείο
Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 για τον προγραμματι−
σμό των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..
γ) Αναθέτει εργασίες, συντονίζει και εποπτεύει τους
συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε..
δ) Τηρεί βιβλίο − ημερολόγιο των δραστηριοτήτων
του Ε.Κ.Φ.Ε..
ε) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο προδιαγραφών και
οδηγιών χρήσης των εργαστηριακών οργάνων και των
οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας που διατίθενται ή
έχουν διατεθεί στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του,
όπως και αρχείο οδηγιών εκτέλεσης πειραμάτων.
στ) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο οπτικοακουστι−
κού υλικού (μικροδιαφάνειες, διαφάνειες, βιντεοταινίες,
λογισμικά/CD, DVD κ.τ.λ.).
ζ) Οργανώνει και εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του
Ε.Κ.Φ.Ε..
η) Χρεώνεται τον εξοπλισμό του Ε.Κ.Φ.Ε. και έχει την
ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και αξιοποίησής του.
θ) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε
όλους τους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε..
ι) Είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και την ενημέρω−
ση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικά όσων
επισκέπτονται το Ε.Κ.Φ.Ε..
ια) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διευθυντή Β/θμιας
Εκπαίδευσης, μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε.. Την έκθεση αυτή κοινο−
ποιεί στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 και
στο Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών / Γραφείο Εργαστηρίων της
Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος
1. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η
Y.A. 68278/Γ7/06 (ΦΕΚ 998 Β/26.7.2006) «Λειτουργία των
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών − Αρμοδι−
ότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ» και κάθε
άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα
θέματα της παρούσης.
2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αριθμ. 93008/Γ7
(2)
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της δια−
δικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του
Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α/27.8.1990).
2. Την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78 Α/14.3.2000).
3. Την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152 Α/28.6.2002).
4. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71
Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση
β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου
59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα.
5. Το άρθρο 33 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α/4.11.2011 –
Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 266 Α/29.12.2011).
6. Το Π.Δ. 390/1998 (ΦΕΚ 270 Α) όπως τροποποιήθη−
κε με το Π.Δ. 140/2003 (ΦΕΚ 119 Α) για τη σύσταση 32
θέσεων Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας (2 για κάθε Σ.Σ.Ν.), 32
θέσεων Π.Ε. Ψυχολόγων (2 για κάθε Σ.Σ.Ν.) και 16 Ιατρών
Παιδοψυχιάτρων (1 για κάθε Σ.Σ.Ν.).
7. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμι−
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής,
αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών
μελών των συμβουλίων αυτών.».
8. Την κοινή υπουργική απόφαση Γ2/806/93 (ΦΕΚ 134
Β/12.2.1993) «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Συμβου−
λευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».
9. Την κοινή υπουργική απόφαση Γ2/1869/97 (ΦΕΚ 287
Β/28.3.1997) «Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Συμβου−
λευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) στη Σιβιτανίδειο Δημό−
σια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.».
10. Την κοινή υπουργική απόφαση 104492/Γ7/06 (ΦΕΚ
1556 Β/24.10.2006) «Ίδρυση και Λειτουργία Συμβουλευ−
τικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».
11. Την υπουργική απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/02
(ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ−
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων
των διδασκόντων.».
12. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
13. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώ−
ρου.».
14. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Υπευθύνων
Σ.Σ.Ν..

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
1. Σε κάθε Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) τοπο−
θετείται, ύστερα από επιλογή και απόσπαση, ένας (1)
Υπεύθυνος.
2. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν.
γίνεται για τριετή θητεία.
Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και
κωλύματα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. μπορούν
να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας (Δ/
θμιας) εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, που είναι από−
φοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανήκουν οργανικά
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης) που
υπάγονται και οι Σ.Σ.Ν. των οποίων τη θέση Υπευθύνου
διεκδικούν και έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία

38333

έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη
αποτελούν διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας
βαθμίδας.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους
της Β/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται
σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί
συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τρι−
ετούς θητείας.
Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
1. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. διακρίνονται
στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και
συγκρότησης.
II. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου
και άσκησης διοικητικών καθηκόντων.
IΙΙ. Προσωπικότητας − γενικής συγκρότησης.
2. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. αποτιμώνται
σε μόρια ή μονάδες ως εξής:
Ι. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συ−
γκρότηση:

α1) Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Υγείας, την Αγωγή Υγείας ή την Ψυχολογία

6

α2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο με το παραπάνω αντικείμενο

4

β1) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα αντικείμενα

4

β2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλα αντικείμενα

2

γ) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο Ε.Σ.Δ.Δ.

2

δ) Μετεκπαίδευση δυο ετών

3

ε) Ετήσια επιμόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., ΠΑ.ΤΕ.Σ., Ε.Σ.Δ.Υ., Ε.Α.Π.)

1,5

στ) Επιμόρφωση σε Π.Ε.Κ. (ή αντίστοιχη επιμόρφωση)

1 και μέχρι 2

ζ1) Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών

2

ζ2) Καλή γνώση ξένων γλωσσών

1

η1) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Επιπέδου Α

1

η2) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου Β

2

θ) Η συγγραφή βιβλίων (με αναγνωρισμένο ISBN) σχετικών με τις Επιστήμες Υγείας,
Ψυχολογία, την συμβουλευτική, την Αγωγή Υγείας και την Ψυχική Υγεία, ή σχολικών
βιβλίων (εγκεκριμένων από τον ΟΕΔΒ) ατομικά ή με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα

0,5 για κάθε
βιβλίο και
μέχρι 3,5

ι) Οι δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή εισηγήσεις−
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας,
Αγωγής Υγείας και Ψυχικής Υγείας.

0,3 για κάθε
δημοσίευση
και μέχρι 3

Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από πανεπιστήμια
της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
Από τα κριτήρια α1) και α2) μοριοδοτείται το ανώ−
τερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό
ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και
δεν αποτελεί συνέχειά του.
Για τη μοριοδότηση των κριτήριων β1) και β2) ισχύουν
τα ίδια που ισχύουν με τα α1) και α2). Σε κάθε περί−
πτωση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων για τα
κριτήρια α1), α2), β1), β2) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
δώδεκα 12 μονάδες.
Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε) θα πρέπει η
αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση να μην αποτελεί προϋ−
πόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.
Από τα κριτήρια ζ1) kai ζ2), εφόσον υπάρχουν απο−

δεικτικά διαφόρων επιπέδων, µοριοδοτείται µόνο το
ανώτερο. Οι τρόποι απόδειξης γνώσεως ξένης γλώσσας
ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 22/1Γ/2003, παρ/μα
Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23−10−03). Η πιστοποιημένη γνώση
και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το
ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης. Ανώτατο όριο
µορίων για την γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τρία
(3) μόρια. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας
που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.
Για το κριτήριο θ) απαιτείται πιστοποίηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας
ή από άλλο φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος.
Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατη−
γορίας Ι) ορίζονται τα τριάντα (30).
ΙΙ. Υπηρεσιακή κατάσταση και επιμορφωτικό έργο−
άσκηση διοικητικών καθηκόντων

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) Υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας ή Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού
Νέων τοπικής Δ/νσης Εκπ/σης
β) 1. Επιμορφωτικό έργο στη συμβουλευτική, ψυχολογία
2. Διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή Π.Ε.Κ. ή άλλο επιμορφωτικό πρόγραμμα άνω των
40 ωρών

1 για κάθε έτος
και μέχρι 6
0,2 για κάθε
εισήγηση και
μέχρι 4

γ) Υλοποίηση εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

0,5 για κάθε
πρόγραμμα και
μέχρι 2

δ) Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης αυξημένης ευθύνης (Διευθυντή σχολικής
μονάδας, Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νσης Εκπ/σης, Προϊσταμένου Δ/νσης, Τμήματος κλπ)

1 για κάθε έτος
και μέχρι 4

ε) Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης (Υποδιευθυντή, υπηρεσία στο Τμήμα Αγωγής
Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ)
Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατη−
γορίας ΙΙ) ορίζονται τα δεκαεπτά (17).
ΙΙΙ. Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση
Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από
το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:
α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοι−
χεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.
β) προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θε−
μάτων που αναφέρονται παρακάτω.
Συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και
διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει τα
θέματα συμβουλευτικής και αγωγής υγείας στην τοπική
κοινωνία, όπως προκύπτουν από συμμετοχές του, μετα−
ξύ άλλων, σε σεμινάρια, συνέδρια, ομάδες εργασίας και
επιτροπές σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την ανάπτυξη
του θεσμού των Σ.Σ.Ν., επιστημονικές και εκπαιδευτικές
οργανώσεις και οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές
συνεδρίων.
Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως
αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς
και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει προβλήματα
σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας και συμβουλευτι−
κής καθώς επίσης και θέματα διοικητικά και διδακτικά,
να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον,
να προάγει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας σε
συνεργασία με τους συναδέλφους.
Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ)
ορίζονται τα δεκαπέντε (15) μόρια.
ΙV. Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτή−
ρια όλων των κατηγοριών ορίζονται τα εξήντα οκτώ
(68) μόρια.
Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής
1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων
Σ.Σ.Ν. είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβού−
λιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).
2. Για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. εκδίδεται
προκήρυξη από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δη−
μοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών,
δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://
www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα
αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.
3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι

0,5 για κάθε έτος
και μέχρι 1

εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους
αναγραφόμενους σε αυτήν ειδικότερους όρους, στη
Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης στην οποία ανήκουν οργανικά.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβά−
λουν και δεύτερη αίτηση για θέση Υπευθύνου Σ.Σ.Ν. που
υπάγεται σε Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης της ίδιας Περ/κής
Δ/νσης Εκπ/σης, καταθέτοντας σε αυτήν με ευθύνη τους
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή
υποχρεούνται να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
της οργανικής τους θέσης.
4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήμα−
τος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης
στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα
υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.
5. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των κατηγοριών
Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καταρτίζουν
τους προσωρινούς πίνακες οι οποίοι γνωστοποιούνται
στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες
πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.
Επίσης ορίζουν σε αυτούς προθεσμία για την υποβολή
τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες
εξετάζουν και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις
αξιολογικές μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή
των γραπτών αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
6. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργότε−
ρο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους
προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε
συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και
τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη
απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.
Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθε−
σμία της παρούσης παραγράφου.
7. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου,
κάθε μέλος του Συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα
τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη δια−
δικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες
για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) της παραγράφου 1
του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων
των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας
της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς
πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του
κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων
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προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των
επιμέρους κατηγοριών.
8. Κατά τη σύνταξη των οριστικών αξιολογικών πι−
νάκων επιλογής των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. προηγούνται οι
εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν
οργανική θέση στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης για την οποία
κάνουν αίτηση και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), του−
λάχιστον, αξιολογικές μονάδες.
9. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής προκύ−
πτουν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των οριστικών
αξιολογικών πινάκων και την επικύρωσή τους από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στα
Καταστήματα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης και ισχύουν
για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων
Υπευθύνων.
10. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν τις δια−
δικασίες και να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα στους
ενδιαφερόμενους, στις Υπηρεσίες τους και στην Διεύ−
θυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος που ορίζεται στην προκήρυξη.
11. H εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα των Υπευ−
θύνων Σ.Σ.Ν. δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στον
πίνακα των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας. Οι τοποθετού−
μενοι ως Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. διαγράφονται από τον άλλο
πίνακα.
Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης
1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε
κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. με απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη
σειρά κατάταξή τους και τις δηλώσεις προτίμησης. Αν
μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο
εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων
Σ.Σ.Ν. καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού αξιολο−
γικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, καλούμε−
νοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους
στον πίνακα. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν
συμπληρώνει εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές
μονάδες, ως Υπεύθυνος επιλέγεται και τοποθετείται
εκείνος με τις περισσότερες αξιολογικές μονάδες για
ένα σχολικό έτος και η θέση επαναπροκηρύσσεται την
επόμενη σχολική χρονιά για το υπόλοιπο της θητείας.
Αν παρά ταύτα δε πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύ−
νων Σ.Σ.Ν. τότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς που
διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του άρθρου 2
και έχουν βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη διαδικασία της
απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από τον Διευθυντή
Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο Σ.Σ.Ν., μετά
από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..
2. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Σ.Σ.Ν. ελλείψει, για
οποιονδήποτε λόγο, η κενούμενη θέση πληρώνεται από
τον επόμενο επιλαχόντα στον οικείο τελικό αξιολογικό
πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς του. Αν κανείς από
τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την
κενούμενη θέση του Υπευθύνου τότε εφαρμόζονται τα
τρία τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγρά−
φου.
3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από
τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υπο−
χρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε
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(5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφο−
νται από τον οικείο πίνακα επιλογής.
4. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν ακολουθώντας τις
προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαι−
δευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη
μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας
τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. προσμετράται
ως διοικητική, καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή
των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελε−
χών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. Επίσης,
οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης
της πλησιέστερης σχολικής μονάδας.
5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν.,
μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις ορ−
γανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν
υπάρχουν πια, τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα,
σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της
επιλογής τους.
Άρθρο 6
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης
1. Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων
Σ.Σ.Ν. μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση του Περιφερει−
ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του
οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέντες:
α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβα−
ρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους
υγείας ή
β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.
γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.
Στην περίπτωση γ) το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί για
την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί
η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον
του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..
2. Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές
σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαι−
δευτικού από τα καθήκοντά του.
Άρθρο 7
Καθήκοντα και αρμοδιότητες
1. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. έχουν ως έργο την ψυχοκοι−
νωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων
του Νομού, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης,
βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής
μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής
αντιμετώπισης.
2. Παρέχουν συμβουλευτική γονέων και παράλληλα
ασκούν προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης
της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινω−
νικών φορέων μέσω του σχολείου.
3. Μπορούν να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνε−
δριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του
νομού, για την εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με
τα εφαρμοζόμενα προγράμματα αγωγής υγείας.
4. Παρέχουν ενημέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/
τριες των σχολείων, μετά από πρόσκληση του Δ/ντη
του σχολείου, ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
5. Ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινότητα σε θέμα−
τα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας, οργανώνοντας
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και συντονίζοντας ομιλίες, συζητήσεις και άλλες δρα−
στηριότητες.
6. Παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα προγράμματα
ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων της περιοχής
αρμοδιότητας της Δ/νσης τους, σε συνεργασία με τους
Υπεύθυνους αγωγής υγείας της Περιφέρειας στην οποία
υπάγονται.
7. Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών
προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγω−
γικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και να υπο−
στηρίξουν την προσπάθειά τους.
8. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. συνεργάζονται με τους Υπεύ−
θυνους αγωγής υγείας, ώστε να προωθηθούν με κάθε
τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων,
τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών καθώς
και οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Οι Υπεύθυ−
νοι Σ.Σ.Ν. υποβάλλουν προγραμματισμό συνεργασιών,
δράσεων και σεμιναρίων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και στην αρμόδια Δ/νση
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Επίσης, υποβάλλουν στα παραπάνω
όργανα απολογισμό όλων των δράσεών τους μέχρι τις
10 Ιουλίου κάθε έτους.
9. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. εργάζονται σύμφωνα με το ωρά−
ριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από
την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού
έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων
και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Ευρίσκονται στα
γραφεία της Δ/νσης στην οποία υπηρετούν όλες τις
ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος κατά τις οποίες
δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι
εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.λπ.). Ο προϊστά−
μενος της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει
στους Υπευθύνους Σ.Σ.Ν. επικουρικά καθήκοντα για την
υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών/
τριών σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν.
ευρίσκονται κατά το ήμισυ των ημερών εργασίας του
υπολοίπου έτους στα γραφεία της οικείας Δ/νσης Εκπ/
σης ώστε να επιτελούν το διοικητικό και οργανωτικό μέ−
ρος του έργου των, να επικοινωνούν με τα σχολεία και
τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. να δέχονται επισκέψεις
εκπαιδευτικών που θέλουν την υποστήριξή τους και να
προωθούν τις συνεργασίες με άλλους φορείς.
10. Τις άλλες ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας τους
επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους. Κάθε

Υπεύθυνος Σ.Σ.Ν. τηρεί ημερολόγιο − βιβλίο συναντή−
σεων και επισκέψεων, στο οποίο αναγράφει την ημε−
ρομηνία των συναντήσεων με εκπαιδευτικούς ή των
επισκέψεων στα σχολεία, τη διάρκειά τους, περιγράφει
συνοπτικά το σκοπό και το περιεχόμενο της συνεργασί−
ας και αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών
με τους οποίους συνεργάστηκε και του Δ/ντή της σχο−
λικής μονάδας. Το σύντομο πρακτικό κάθε επίσκεψης
συνεργασίας υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Σ.Σ.Ν.,
τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν και από το
Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το βιβλίο αυτό θεωρείται
κάθε τρίμηνο του σχολικού έτους από τον προϊστάμενο
της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.
11. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν να συμμετέχουν στις
συντονιστικές ομάδες θεματικών δικτύων, στις οργα−
νωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων και να
αναλαμβάνουν εισηγήσεις σχετικές με το περιεχόμενό
τους. Οι συμμετοχές τους σε σεμινάρια άλλων περιοχών
εκτός εκείνης της Δ/νσής τους, επιτρέπονται μόνον αν
πρόκειται για σεμινάρια θεματικών δικτύων στα οποία
συμμετέχουν και αν είναι προσκεκλημένοι εισηγητές. Οι
υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφω−
τικά προγράμματα ως επιμορφούμενοι, μέχρι δεκαπέντε
ημέρες ανά σχολικό έτος.
Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος
1. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η
Υ.Α. Γ2/3351/00 (ΦΕΚ 1206 Β/2.10.2000) «Καθορισμός των
οργάνων, των κριτηρίων, της διαδικασίας επιλογής των
Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγεί−
ας και των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
(Σ.Σ.Ν.), της διαδικασίας τοποθέτησης και των ειδικότε−
ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.» απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το
μέρος που αφορά τους Υπεύθυνους των Σ.Σ.Ν..
2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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