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ΠΡΟΣ: 
(Ως ο Πίνακας Αποδεκτών) 
Κοινοποίηση: 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.». 

Σχετ.:  38346/Ε2/04-04-2021 [ΑΔΑ:ΨΑΡΝ46ΜΤΛ-ΠΣΝ] εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

 
 Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 38346/Ε2/04-04-2021 [ΑΔΑ:ΨΑΡΝ46ΜΤΛ-ΠΣΝ] Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. εισ. εγγράφου 7530/05-04-2022), σας 
στέλνουμε συγκεντρωτικά τις προτάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, που αφορούν στις 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για επικουρική υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 
 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
από τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 
 

 Δέκα (10) Νηπιαγωγοί, καθημερινό έργο των οποίων, στο πλαίσιο του ωραρίου 
εργασίας τους, θα είναι το εξής: α) η υποβοήθηση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος στο 
διδακτικό, ερευνητικό και εξεταστικό τους έργο. β)  Η υποβοήθηση των υπευθύνων 
των Διδακτικών Ασκήσεων μελών Δ.Ε.Π. στην προετοιμασία, σχεδιασμό και 
πραγματοποίηση διδασκαλιών των φοιτητών, στην εποπτεία των διδασκαλιών αυτών 
στα νηπιαγωγεία, στην πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, 
μικροδιδασκαλιών και παραδειγματικών διδασκαλιών. 

 Ένας/Μία  (1) Καθηγητής/τρια  ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, καθημερινό έργο του/της 
οποίου/ας, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του/της, θα είναι η υποστήριξη 
διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος. 

 
από τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
 

 Δύο (2) Καθηγητές ΠΕ19/ΠΕ20-Πληροφορικής, καθημερινό έργο των οποίων, στο 
πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους, θα είναι η υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού 
και οργανωτικού έργου του Τμήματος. 

Διεύθυνση  : Διοικητικού   Ρέθυμνο, 12 Απριλίου 2022 

Αρ. Γεν. Πρωτ.:   8073 

 

 

  

Τμήμα : Β΄Προσωπικού  

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη  

Ρέθυμνο, 74150 

 
Πληροφ. : Δ.Καραγιάννη 

Τηλ.,  : 28310-7-7925 

Email : prosopiko-b@admin.uoc.gr 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 ·································· Σ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια ΠΕ08-Καλλιτεχνικών μαθημάτων, καθημερινό 
έργο του/της οποίου/ας, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του/της, θα είναι η 
υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος. 

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια ΠΕ16-Μουσικής, καθημερινό έργο του/της 
οποίου/ας, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του/της, θα είναι η υποστήριξη 
διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος. 

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια ΠΕ 05-Γαλλικής Γλώσσας, καθημερινό έργο 
του/της οποίου/ας, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του/της, θα είναι η υποστήριξη 
διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος. 

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια ΠΕ 06- Αγγλικής Γλώσσας, καθημερινό έργο 
του/της οποίου/ας, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του/της, θα είναι η υποστήριξη 
διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος. 

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια ΠΕ 07- Γερμανικής Γλώσσας, καθημερινό έργο 
του/της οποίου/ας, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του/της, θα είναι η υποστήριξη 
διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
από τη Β/θμια Εκπαίδευση 

 Δύο (2) Φιλόλογοι (ΠΕ02), για τη Διδακτική Άσκηση του Τμήματος που εξυπηρετεί 
και τα άλλα δύο Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής 

 Ένας/Μία (1) Μαθηματικό (ΠΕ03) ή Πληροφορικής (Επιστήμης Υπολογιστών) 
(ΠΕ19) με γνώσεις Στατιστικής, που θα εξυπηρετεί τα Εργαστήρια: 1) Ψυχολογίας, 
2) Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας και 3) Κοινωνικής Έρευνας. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
από τη Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης 
 Ένας/Μία (1) καθηγητής/τρια Φιλολόγου κάτοχος διδακτορικού στη Βυζαντινή 

Φιλολογία. Επειδή ο/η φιλόλογος πρόκειται να υποβοηθήσει το Τμήμα σε εργαστηριακές 

ασκήσεις του μαθήματος της Παλαιογραφίας, χρειάζεται να έχει προηγούμενη εμπειρία σε 

εργασίες Παλαιογραφικού Εργαστηρίου (ψηφιοποίησης χειρογράφων, 

καταλογογράφησης και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης) καθώς και εξοικείωση στα θέματα 

της χειρόγραφης παράδοσης των αγιολογικών κειμένων του Βυζαντίου. 

 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Από τη Β/θμια Εκπαίδευση 
 Ένας/Μία (1) εκπαιδευτικός/τρια Πληροφορικής (ΠΕ 86) 

για την τεχνική υποστήριξη του Τμήματος (διδακτικού προσωπικού, γραμματείας και 
εργαστηρίων), καθώς και για την υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων του Τμήματος. 

 Ενός/Μία Φιλολόγου του Τομέα  Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων   ο οποίος θα συνδράμει 
τον Τομέα στην ταξινόμηση των ιστορικών αρχείων (Αρχείο Γεωργίου Φιλαρέτου κ.α.) τα 
οποία έχει αποκτήσει με δαπάνες και ενέργειες του Τομέα η Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τα τελευταία έτη και τα οποία παραμένουν αταξινόμητα και 
κατά συνέπεια δεν αξιοποιούνται στην έρευνα λόγω ελλείψεως προσωπικού. Ο 
αποσπασμένος φιλόλογος θα μπορέσει επίσης, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ασκήσεων 
(χωρίς αυτοτελή διδασκαλία), να εισαγάγει τους φοιτητές στη χρήση αρχειακού υλικού 
και γενικά στην προσέγγιση των ιστορικών πηγών. 

 Ενός/Μία Φιλολόγου με σπουδές και διδακτορικό στην Αρχαιολογία προκειμένου να 
υποστηριχθεί το ερευνητικό και το προ- και μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο στην 
ειδικότητα της Κλασικής Αρχαιολογίας. Ο αποσπασμένος θα κληθεί να αναλάβει: α) 
υποστηρικτική διδασκαλία σε ομάδες μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών/τριών 
στην Κλασική Αρχαιολογία ανάλογα με τις ανάγκες του ακαδημαϊκού έτους, β) 
Υποστήριξη του Εργαστηρίου συντήρησης στο Σπίτι του Τομέα, γ) Συμβολή σε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους, μουσεία και συλλογές στην Κρήτη και πιθανόν και 
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εκτός Κρήτης, και σε πρακτικές ασκήσεις στο πεδίο – σε ανασκαφές, επιφανειακές 
έρευνες και μελέτη αρχαιολογικού υλικού του Τμήματος.  

 Ενός/Μία Φιλολόγου του Τομέα Ανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών α) με 
πιστοποιημένη γνώση τουρκικής και οθωμανικής γλώσσας και οθωμανικής 
παλαιογραφίας. β) κάτοχο τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην 
τουρκολογία, την τουρκική ιστορία, την οθωμανική ιστορία, τις τουρκικές σπουδές ή άλλο 
συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός θα επικουρεί το 
διδακτικό έργο στο πλαίσιο του Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών σπουδών, χωρίς να 
αναλάβει αυτοτελή διδασκαλία, και θα απασχοληθεί στην καταλογογράφηση και 
ταξινόμηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης που άπτεται 
θεμάτων οθωμανικής και τουρκικής ιστορίας. 

 Ενός/Μία Φιλολόγου προκειμένου να υποστηριχθεί η διδασκαλία και έρευνα στην 
Αρχαία Ιστορία στο τμήμα σε προ- και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο αποσπασμένος 
συνάδελφος θα κληθεί ενδεικτικά να αναλάβει:Υποστηρικτική μη αυτοτελή διδασκαλία σε 
μεταπτυχιακούς και/ή σε μικρότερες ομάδες προπτυχιακών φοιτητών (αρχαίων 
ελληνικών και βοηθητικών επιστημών, όπως επιγραφικής, παπυρολογίας, νομισματικής 
κ.λπ.), υποστήριξη επιτόπιων επισκέψεων και μελέτης επιγραφών και/ή νομισμάτων από 
μικρές ομάδες φοιτητών, συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αρχαία 
οικονομία, και συμπλήρωση βιβλιογραφικής βάσης. 

 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Δύο (2) εκπαιδευτικοί, ΠΕ 70 (Δάσκαλο) 
 
από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης 
 Ένας/Μία  (1) Εκπαιδευτικός/τρια  ειδικότητας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
 Ένας/Μία  (1) Εκπαιδευτικός/τρια  οποιασδήποτε  ειδικότητας 

 
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν σε εκπαιδευτικά θέματα του Βοτανικού Κήπου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
από τη Δ/νση Α/θμιας ή  Β/θμιας Εκπαίδευσης 
 Ένας/Μία (1) εκπαιδευτικός/τρια κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, κατά προτεραιότητα 

από την Α/θμια Εκπαίδευση, ή από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εμπειρία στην 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών δράσεων τόσο στην 
ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, με συνεκτίμηση τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου, 
για την συνδρομή της λειτουργίας του Μουσείου Ιατρικής, σύμφωνα με την ανωτέρω 
επιστολή του Διευθυντή του. 

 Ένας/Μία (1) εκπαιδευτικός/τρια κλάδου ΠΕ02 ή ΠΕ04 ή ΠΕ78, και γνώσης ξένης 
γλώσσας, για την συνδρομή της λειτουργίας του Μουσείου Ιατρικής, σύμφωνα με την 
ανωτέρω επιστολή του Διευθυντή του. 

 Ένας/Μία (1) εκπαιδευτικός/τρια κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, κατά προτεραιότητα 
από την Α/θμια Εκπαίδευση, ή από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνεκτίμηση 
τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες της 
Σχολής στα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας και της Ιατρικής Ορολογίας, καθώς και 
των διδακτικών και διοικητικών αναγκών του υπό πιστοποίηση Αγγλόφωνου 
Τμήματος της Σχολής μας και  

 Δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, από την Α/θμια ή Δ/θμια 
εκπαίδευση για την υποστήριξη του τεχνικού και εργαστηριακού έργου της Σχολής και 
την κάλυψη των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων αυτής, καθώς και για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών. 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
από τη Δ/νση Α/θμιας ή  Β/θμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
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Τρείς (3) Εκπαιδευτικοίτου κλάδου Πληροφορικής   
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 
 Δύο (2) επιστήμονες ειδικότητας ΠΕ Μαθηματικών, για διδασκαλία 

εργαστηριακών ασκήσεων σε θεωρητικά μαθήματα. Απαραίτητη η κατοχή 
Διδακτορικού Διπλώματος. 

 Δύο (2) επιστήμονες ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μαθηματικών, με 
προϋπηρεσία ή άριστη γνώση σε διαχείριση και ανάπτυξη πληροφοριακών και 
κατανεμημένων συστημάτων, για την υποστήριξη των εργαστηρίων υπολογιστών και 
τη διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων σε σχετικά μαθήματα. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
από τη Δ/νση Α/θμιας ή  Β/θμιας Εκπαίδευσης  
Δύο  (2) Εκπαιδευτικοί, όπου θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πτυχίου ή και μεταπτυχιακού τίτλου 
σε συναφές αντικείμενο με την Κοινωνιολογία. 
Έργο των οποίων θα είναι η υποβοήθηση σε εισαγωγικά μαθήματα στην Κοινωνιολογία καθώς 
και σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 
από τη Δ/νση Α/θμιας ή  Β/θμιας Εκπαίδευσης  
 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια Φυσικού ΠΕ ή Ηλεκτρονικού ΠΕ ή Χημικού 

Μηχανικού ΠΕ, για επικουρικό διδακτικό έργο στα πλαίσια των υποχρεωτικών 
εργαστηριακών μαθημάτων Μηχανικής & Θερμοδυναμικής (Φ-108), Οπτικής (Φ-208) και 
Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής (Φ-307). Κύρια Καθήκοντα θα είναι η υποστήριξη στη 
διεξαγωγή των εργαστηριακών  ασκήσεων και την αξιολόγηση των γνώσεων των 
φοιτητών, καθώς και η υποβοήθηση της ανάπτυξης νέων ασκήσεων και της αναγκαίας 
υποδομής για τη λειτουργία τους. 

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια Φυσικού ΠΕ ή Ηλεκτρονικού ΠΕ ή Ηλεκτρολόγου ΠΕ 
για επικουρικό διδακτικό έργο στα πλαίσια των υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων 
(Φ-207) και Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής (Φ-307) και των εργαστηριακών 
μαθημάτων επιλογής Ηλεκτρονικών (Φ-374) και Ημιαγωγικών Διατάξεων (Φ-473). Κύρια 
καθήκοντα θα είναι η υποστήριξη στη διεξαγωγή των εργαστηριακών  ασκήσεων και την 
αξιολόγηση των γνώσεων των φοιτητών, καθώς και η υποβοήθηση της ανάπτυξης νέων 
ασκήσεων και της αναγκαίας υποδομής για τη λειτουργία τους. 

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια  Πληροφορικής ΠΕ για επικουρικό διδακτικό έργο για 
την εργαστηριακή άσκηση φοιτητών στα πλαίσια των υποχρεωτικών εργαστηριακών 
μαθημάτων Υπολογιστών (Φ-150) και προγραμματισμού (Φ-151), και των επιλογής 
μαθημάτων προγραμματισμού και υπολογιστικής φυσικής (Φ-152, Φ-251, Φ-252, Φ-253, 
Φ-351, Φ-669), καθώς και η υποβοήθηση σε θέματα εξ΄αποστάσεως διαδικτυακής 
διδασκαλίας και εξέτασης. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια,  
για την υποβοήθηση της διδασκαλίας των πρακτικών (φροντιστηριακών) ασκήσεων στο 
μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» 
Για την παραπάνω θέση απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά. 

 Δύο (2) Καθηγητές/τριες,  
για την υποβοήθηση της διδασκαλίας των πρακτικών (φροντιστηριακών) ασκήσεων στα 
μαθήματα «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά ΙΙ», «Στατιστική Ι» και Στατιστική ΙΙ» 
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Για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά 
ή τα Μαθηματικά ή σε συναφές αντικείμενο. 
Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Ένας/Μία (1) Καθηγητής/τρια,  
Ειδικότητα Μάθημα 
Αγγλικής γλώσσας Αγγλικά Ι, ΙΙ 
Φυσικής Φυσικής Ι και ΙΙ και Εργαστήρια Φυσικής Ι και 

ΙΙ 
Μαθηματικών Γενικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ 
Χημείας Εργαστήρια Γενικής Χημείας και Χημείας 

Υλικών και τις ασκήσεις στα μαθήματα Γενική 
Χημεία, Οργανική Χημεία και Ανόργανη 
Χημεία 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Ένας/Μία (1) Εκπαιδευτικός/τρια ΠΕ Δασκάλων με πτυχίο Ψυχολογίας, 
 
από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Ένας/Μία (1) Εκπαιδευτικός/τρια ΠΕ Μαθηματικών με πτυχίο Ψυχολογίας, 
 
 
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
Δύο (2) θέσεις ΠΕ 86 Πληροφορικής, για την υποβοήθηση των Τμημάτων στην 
εργαστηριακή και πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών στο Εργαστήριο «Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών κα Εφαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.» 
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
από τη Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης  

 Τρεις (03) θέσεις ΠΕ με ειδικότητα Χημείας 
 Μία θέση (01) ΠΕ με ειδικότητα Φυσικής 
 Μία θέση ΠΕ (01) με ειδικότητα Η/Υ 

 
Με εντολή Πρύτανη 

Η Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διοικητικού 

 
Ελευθερία Αλεφαντινού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
(με ηλεκτρονική αποστολή) 

 Την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
Λ.Κνωσσού 6, 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων 
Δωδεκανήσου 8, 73132 ΧΑΝΙΑ 
 τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ρεθύμνου 
Χατζηδάκη 23, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 
 τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηρακλείου 
Μεταξοχωρίου 15, 71304, Τ.Θ.2038,ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 
Διοικητήριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων 
Γιαμπουδάκη 32,73134 ΧΑΝΙΑ 
 τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ρεθύμνου 
Καλλιρόης Παρέν Σιγανού 4, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 
 τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηρακλείου 
Μονοφατσίου 8,71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 τη Δ/νση Β/μιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 
Διοικητήριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου 
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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