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ΥΡΟΥΓΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ 
 
 
     ΚΟΙΝ:  Ππωσ Ρίνακασ Αποδεκτϊν 

 
 

ΑΡΟΦΑΣΗ 
 

Θζμα: «Διαδικαςίεσ Στελζχωςθσ και Κακικοντα των Εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα   
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΡΕ)» 

 
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

 1. Το νόμο 1892/1990(ΦΕΚ 101 τ. Α), άρκρο 111 παρ. 13 περί ίδρυςθσ Κζντρων 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

2. Το νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Αϋ/13-2-2002) άρκρο 8 παρ. 2 περί οργανωτικϊν 

κεμάτων υπθρεςιϊν και ςχολικϊν μονάδων. 

3. Τθν υπ’ αρικ. Υ274 Απόφαςθ (ΦΕΚ. 1595/τΒϋ/1-10-2010) με κζμα « Κακοριςμόσ 

αρμοδιοτιτων τθσ Αναπλθρωτοφ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων Φωτεινισ Γεννθματά». 
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4. Τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 130521/Γ7/18.10.2010 Υπουργικι Απόφαςθ για τον 

οριςμό Συντονιςτικϊν Κζντρων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

5. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον κρατικό 

προχπολογιςμό. 

 

 

ΑΡΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. ΚΕΝΤΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Άρκρο 1: Αρικμόσ Υπθρετοφντων Εκπαιδευτικϊν. 

1. α) Σε κάκε Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΡΕ) του Υπουργείου 

Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων αποςπϊνται για τθ ςτελζχωςι 

του ςυνολικά πζντε (5) εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο ζνασ τελεί χρζθ 

υπευκφνου λειτουργίασ του ΚΡΕ και οι υπόλοιποι δε τζςςερισ  (4) εκπαιδευτικοί 

αποτελοφν τθν Ραιδαγωγικι Ομάδα του ΚΡΕ. Ζνασ εκπαιδευτικόσ τθσ 

Ραιδαγωγικισ Ομάδασ του ΚΡΕ δφναται να ορίηεται ωσ Αναπλθρωτισ 

Υπεφκυνοσ. 

β)Σε κάκε ςυντονιςτικό ΚΡΕ, αποςπϊνται για τθ ςτελζχωςι του ςυνολικά 6 

εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο ζνασ τελεί χρζθ υπευκφνου λειτουργίασ του 

ςυντονιςτικοφ ΚΡΕ και οι υπόλοιποι δε πζντε (5) εκπαιδευτικοί αποτελοφν τθν 

Ραιδαγωγικι Ομάδα του ςυντονιςτικοφ ΚΡΕ. Ζνασ εκπαιδευτικόσ τθσ 

Ραιδαγωγικισ Ομάδασ του δφναται να ορίηεται ωσ Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ. 

2. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςκεί ο διεπιςτθμονικόσ χαρακτιρασ τθσ ςφνκεςθσ 

τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ 

λειτουργίασ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ για τθν 

Αειφόρο Ανάπτυξθ, τα ΚΡΕ ςτελεχϊνονται από εκπαιδευτικοφσ διάφορων 

ειδικοτιτων από τθν Ρρωτοβάκμια και από τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Πςον αφορά ςτισ ειδικότθτεσ προθγοφνται επί υποψθφίων που ιςοψθφοφν οι 

υποψιφιοι του κλάδου ΡΕ 04 ςτθ δευτεροβάκμια, και οι υποψιφιοι του κλάδου 

ΡΕ 70 και ΡΕ 60 ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Άρκρο 2: Ρροςόντα Υποψθφίων 

1. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί 

Α/κμιασ ι Β/κμιασ εκπαίδευςθσ κλάδου ΡΕ με ςυνολικι εκπαιδευτικι 
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υπθρεςία οκτϊ (8) ετϊν από τθν οποία επί ζξι (6) τουλάχιςτον ζτθ ζχουν 

αςκιςει διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία τθσ οικείασ βακμίδασ. Ο περιοριςμόσ 

δεν ιςχφει για εκπαιδευτικοφσ που ζχουν υπθρετιςει τουλάχιςτον μία (1) 

πλιρθ κθτεία ςε κζςθ υπευκφνου ΚΡΕ. 

2. Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ μελϊν τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ (Ρ.Ο.) των ΚΡΕ 

μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, με 

ςυνολικι διδακτικι υπθρεςία ζξι (6) ετϊν από τθν οποία επί τζςςερα (4) 

τουλάχιςτον ζτθ ζχουν αςκιςει διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία τθσ οικείασ 

βακμίδασ. Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για εκπαιδευτικοφσ που ζχουν 

υπθρετιςει τουλάχιςτον μία (1) πλιρθ κθτεία ςε ΚΡΕ. 

3. Τα ζτθ υπθρεςίασ ςε ΚΡΕ λογίηονται ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι 

κζςθ και θ υπθρεςία προςμετρείται ωσ διδακτικι ςε τφπο ςχολικισ μονάδασ 

αντίςτοιχθσ με τθν οργανικι κζςθ του επιλεγόμενου εκπαιδευτικοφ. Οι 

εκπαιδευτικοί των ΚΡΕ λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ 

πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ προσ το ΚΡΕ ςτο οποίο αποςπϊνται. 

4.  Οι υποψιφιοι για τισ παραπάνω κζςεισ απαιτείται να ζχουν ωσ προςόν 

διοριςμοφ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ πανεπιςτθμιακό πτυχίο. 

 

Άρκρο 3: Κριτιρια Επιλογισ Υποψθφίων 

1. Τα γενικά κριτιρια επιλογισ Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ 

διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ κριτθρίων: 

Ι. Επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και ςυγκρότθςθσ (που        

προκφπτουν από τα ςυνυποβαλλόμενα αποδεικτικά ςτοιχεία). 

ΙΙ. Υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, επιμορφωτικοφ ζργου-άςκθςθσ διοικθτικϊν 

κακθκόντων (που προκφπτουν από τα ςυνυποβαλλόμενα αποδεικτικά 

ςτοιχεία). 

ΙΙΙ. Ρροςωπικότθτασ – γενικισ ςυγκρότθςθσ (που προκφπτουν από το 

ςυνυποβαλλόμενο βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοδευόμενο από τα 

αποδεικτικά ςτοιχεία και από ςυνζντευξθ). 
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2. Εξειδίκευςθ των γενικϊν κριτθρίων για τθν επιλογι Υπευκφνων ΚΡΕ, και 

μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ και αποτίμθςι τουσ ςε αξιολογικζσ μονάδεσ.  

 

 

I. Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ  

 
 

1. Διδακτορικό δίπλωμα ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν 
Οικολογία ι  τισ Ρεριβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ 

6 

2. Διδακτορικό δίπλωμα ςε άλλα αντικείμενα 4 

3. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν 
Οικολογία ι τισ Ρεριβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ 

4 

4. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςε άλλα αντικείμενα 2 

5. Δεφτερο Ρτυχίο Α.Ε.Ι.  2 

6. Μετεκπαίδευςθ 2 ετϊν ΜΔΔΕ 2 

7. Ετιςια επιμόρφωςθ (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΡΑΤΕΣ) 1,5 

8. Επιμόρφωςθ ςε ΡΕΚ, Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν 
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, ΚΡΕ 

1 και μζχρι 3 

9. Άριςτθ ι πολφ καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν  2 

10. Καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν  1 

11. Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ Ρλθροφορικισ και Η/Υ 1,5 

12. Η ςυγγραφι βιβλίων (με αναγνωριςμζνο ISBN) ςχετικϊν με τθν 
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν Οικολογία και τισ Ρεριβαλλοντικζσ 
Επιςτιμεσ ι βιβλίων τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτθν Εκπαιδευτικι 
Διαδικαςία, ατομικά ι με ςυμμετοχι ςε ςυγγραφικι ομάδα 

μζχρι 3,5 
 
 
0,5 /βιβλίο 

13. Δθμοςιεφςεισ άρκρων ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά, 
ανακοινϊςεισ και ειςθγιςεισ ςε Συνζδρια για κζματα Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, Οικολογίασ και Ρεριβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν (ΡΕΕΚΡΕ, 
ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, κλπ) 

μζχρι 2 
 
0,5/ ειςιγθςθ 

 
-  Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν, εφόςον προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι Ινςτιτοφτο 
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.).  

- Από τα κριτιρια 1. & 3. μοριοδοτείται το ανϊτερο αν ανικουν ςτο ίδιο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Μοριοδοτοφνται και τα δφο αν το διδακτορικό ανικει ςε 
διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί ςυνζχειά του. 

- Για τθ μοριοδότθςθ των κριτιριων 2. & 4. ιςχφουν τα ίδια  που ιςχφουν για τα 1.& 3..  
- Για τθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου 7. κα πρζπει θ αντίςτοιχθ ετιςια επιμόρφωςθ να μθν 

αποτελεί προχπόκεςθ για το διοριςμό ωσ εκπαιδευτικοφ. 
- Από τα κριτιρια 9. & 10. μοριοδοτείται μόνο το ζνα εκ των δφο για κάκε ξζνθ γλϊςςα. Οι 

τρόποι απόδειξθσ των γνϊςεων ξζνθσ γλϊςςασ ορίηονται ςτθν προκιρυξθ του ΑΣΕΠ 
2/1Γ/2004, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03). Ανϊτατο όριο μορίων για τθ γνϊςθ 
ξζνων γλωςςϊν ορίηονται τα τζςςερα μόρια.   
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- Για το κριτιριο 11. απαιτείται πιςτοποίθςθ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Κοινωνία 
τθσ Πλθροφορίασ ι από άλλο φορζα αναγνωριςμζνο από το κράτοσ. 

 

Μζγιςτοσ αρικμόσ αξιολογικϊν μονάδων τθσ κατθγορίασ αυτισ (Ι) ορίηονται οι 30. 
 

 
 
 

 
ΙΙ. Υπθρεςιακι Κατάςταςθ και Επιμορφωτικό ζργο-άςκθςθ διοικθτικϊν 
κακθκόντων 
 

1.Εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε ΚΡΕ  1 για κάκε ζτοσ 
και μζχρι 6 

2.Υπθρεςία ςε κζςθ Υπεφκυνου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ τοπικισ 
Διεφκυνςθσ  

0,5/ ζτοσ και 
μζχρι  2 

3. Υλοποίθςθ εγκεκριμζνων ςχολικϊν προγραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ 

0, 5 για κάκε 
πρόγραμμα και 
μζχρι 2 

4.  Άςκθςθ κακθκόντων ςε διοικθτικζσ κζςεισ αυξθμζνθσ ευκφνθσ ςε 
ΚΡΕ (Υπεφκυνου ΚΡΕ, Αναπλθρωτι Υπεφκυνου ΚΡΕ) 

0,5/ ζτοσ και 
μζχρι 3 

5. Άςκθςθ κακθκόντων ςε κζςεισ Διοίκθςθσ Ρροϊςταμζνου Γραφείου ι 
Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, Ρροϊςταμζνου Δ/νςθσ ΣΕΡΕΔ του ΥΡΔΒΜΘ, 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Αγωγισ Υγείασ και Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ 
του ΥΡΔΒΜΘ 

1 για κάκε 
χρόνο και μζχρι 
4 

6. Διδαςκαλία ςε ΑΕΙ, ΤΕΙ  0,50 για κάκε 
ζτοσ  και μζχρι  
3,50 

7. Διδαςκαλία ςε   ΙΕΚ  για  τθν Ρεριβαλλοντικι  Εκπαίδευςθ  Ο.50 για κάκε 
ζτοσ  και μζχρι  
1,50 

8. Επιμορφωτικό ζργο ςε ςεμινάρια ΑΕΙ, ΡΕΚ 0,2 για κάκε 
ϊρα  και μζχρι 2 

9. Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων  ςτθν 
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ  

0,2 για κάκε 
μζρα και μζχρι 5 

10. Συμμετοχι ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι Τοπικϊν, Ρεριφερειακϊν και 
Εκνικϊν Δικτφων 

0,5 και μζχρι 2 

11. Επιμορφωτισ ςε ΚΡΕ 0,5/ ςεμινάριο 
και μζχρι 3 

12. Οργανικι Θζςθ ςτθν Ρεριφζρεια όπου ανικει το ΚΡΕ 5 
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Μζγιςτοσ αρικμόσ αξιολογικϊν μονάδων τθσ κατθγορίασ αυτισ (ΙΙ) ορίηονται οι 
ςαράντα (40). 
 

 

ΙΙΙ.  Ρροςωπικότθτα - γενικι ςυγκρότθςθ 

Τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ αυτισ ςυνεκτιμϊνται από το αρμόδιο ςυμβοφλιο 
επιλογισ με βάςθ: 
α) αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου που ςυνοδεφεται από τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία και τα ςτοιχεία του υπθρεςιακοφ του φακζλου. 
β) προςωπικι ςυνζντευξθ του υποψθφίου επί των κεμάτων που αναφζρονται 
παραπάνω. 
 
Συνεκτιμϊνται οι εκπαιδευτικζσ, επιςτθμονικζσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ του υποψθφίου 
να προάγει τα κζματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο του ΚΠΕ και ςτθν τοπικι 
κοινωνία, όπωσ προκφπτουν από ςυμμετοχζσ του ςε: ςεμινάρια, ςυνζδρια, δίκτυα, 
προγράμματα, ΠΕ κλπ., εξωςχολικά προγράμματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ, ομάδεσ 
εργαςίασ και επιτροπζσ ςχεδιαςμοφ του ΥΠΠΔΒΜΘ για τθν ανάπτυξθ του κεςμοφ των ΚΠΕ, 
επιςτθμονικζσ και εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ, οργανωτικζσ ι επιςτθμονικζσ επιτροπζσ 
ςυνεδρίων ΠΕ κλπ.  
Επιπρόςκετα, κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ, αποτιμάται θ γενικι ςυγκρότθςθ του 
υποψθφίου, κακϊσ και θ ικανότθτα του υποψθφίου να επιλφει προβλιματα (διοικθτικά, 
διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δθμιουργεί το κατάλλθλο παιδαγωγικό 
περιβάλλον,  να προάγει τθν ομαλι λειτουργία τθσ μονάδασ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
ςυναδζλφουσ και να μεταςχθματίηει το διδακτικό αντικείμενο με βάςθ τα επίπεδα των 
μακθτϊν. 
 

Μζγιςτοσ αρικμόσ αξιολογικϊν μονάδων τθσ κατθγορίασ αυτισ (IΙΙ) ορίηονται οι 
δεκαπζντε (15) 
 
Συνολικόσ μζγιςτοσ αξιολογικϊν μονάδων όλων των κατθγοριϊν που μπορεί να 
ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ ορίηονται οι ογδόντα πζντε (85). 
 

Άρκρο 4: Πργανα και διαδικαςία  επιλογισ. 

1. Για τθ ςτελζχωςθ των ΚΡΕ εκδίδεται προκιρυξθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια 
Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςε δυο θμεριςιεσ 
εφθμερίδεσ των Ακθνϊν, με τθν οποία καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ζχουν 
τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ 
πινάκων επιλογισ Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ. Ο. των  ΚΡΕ να υποβάλουν 
αίτθςθ ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ. 

2. Η προκιρυξθ του ΥΡΔΒΜΘ ορίηει τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ υποβολισ των 
αιτιςεων και κατάρτιςθσ των τελικϊν αξιολογικϊν πινάκων. Αιτιςεισ για 
ςτελζχωςθ των ΚΡΕ ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί 
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ, με τα προβλεπόμενα από 
τθν παροφςα προςόντα. 

3. Εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται από τθ ςχετικι προκιρυξθ , οι Δ/ντεσ των 
Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ ενθμερϊνουν τισ Δ/νςεισ 
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Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ τουσ. Η προκιρυξθ αναρτάται 
αυκθμερόν ςτισ Δ/νςεισ και ςτα Γραφεία Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και 
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ των Δ/νςεων Α/κμιασ 
και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ.  

4. Η αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, πρζπει να 
κατατεκεί, εντόσ των προκακοριςμζνων θμερομθνιϊν, ςτθ Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ 
ςτθν οποία ανικει ο εκπαιδευτικόσ και να απευκφνεται προσ τθν Ρεριφερειακι 
Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικει/ανικουν το/τα ΚΡΕ όπου επικυμεί να 
αποςπαςτεί. Στθν αίτθςθ κα πρζπει να δθλϊνεται θ ςειρά προτίμθςθσ των ΚΡΕ, 
κακϊσ και το είδοσ τθσ κζςθσ (Υπευκφνου ι μζλουσ τθσ Ρ.Ο. του ΚΡΕ) τθν οποία 
επικυμεί. Με το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, οι αιτιςεισ (με τα 
δικαιολογθτικά) διαβιβάηονται από τισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ προσ τισ 
Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ απευκφνονται. 

5. Το Ανϊτερο Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (ΑΡΥΣΔΕ) και το Ανϊτερο Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΑΡΥΣΡΕ) τθσ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ που ανικει 
το ΚΡΕ, βάςει των προαναφερκζντων κριτθρίων,  καταρτίηουν τουσ πίνακεσ των 
μετριςιμων μορίων, που γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και ορίηουν 
τισ θμερομθνίεσ  πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςε προφορικι ςυνζντευξθ. 
Επίςθσ ορίηει ςε αυτοφσ πενκιμερθ προκεςμία για τθν υποβολι τυχόν γραπτϊν 
αντιρριςεων, τισ οποίεσ το ςυμβοφλιο εξετάηει και επιβεβαιϊνει ι 
αναπροςδιορίηει τισ αξιολογικζσ μονάδεσ. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ του 
υποψθφίου, κάκε μζλοσ του ςυμβουλίου καταγράφει αιτιολογθμζνα τισ 
αξιολογικζσ μονάδεσ, όπωσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. 
Τελικζσ αξιολογικζσ μονάδεσ είναι ο μζςοσ όροσ των μονάδων όλων των 
παρόντων μελϊν του ςυμβουλίου. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ 
όλων των υποψθφίων το ςυμβοφλιο καταρτίηει τον αξιολογικό πίνακα, βάςει 
των ςυνολικϊν αξιολογικϊν μονάδων του κάκε υποψθφίου. Το ςφνολο των 
αξιολογικϊν μονάδων προκφπτει από το άκροιςμα όλων των μονάδων των 
επιμζρουσ κατθγοριϊν. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν υποψιφιοι για τισ 
κζςεισ του Υπευκφνου ΚΡΕ, οι οποίοι προζρχονται και από τισ δφο βακμίδεσ 
εκπαίδευςθσ, τότε θ επιλογι του/τουσ γίνεται από τον Ρεριφερειακό Δ/ντι 
Εκπ/ςθσ. Η επιλογι αυτι γίνεται  με βάςθ τουσ πίνακεσ επιλογισ των ΑΡΥΣΔΕ 
και ΑΡΥΣΡΕ, αλλά και τα προςόντα των υποψθφίων ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ αντικειμενικότθτα τθσ ςυγκριτικισ 
αξιολόγθςισ τουσ, αλλά και θ εφρυκμθ λειτουργία των ΚΡΕ. Οι τελικοί 
αξιολογικοί πίνακεσ επιλογισ που κα προκφψουν από τθν ανωτζρω διαδικαςία, 
μετά τθν επικφρωςι τουσ από τον Ρεριφερειακό Δ/ντι, αναρτϊνται ςτα 
Γραφεία των Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ και ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα τθσ 
κθτείασ (4 χρόνια ). 
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Άρκρο 5: Πργανα και διαδικαςία απόςπαςθσ 

 

1. Τοποκετιςεισ.  
Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ αξιολόγθςθσ τοποκετοφνται ςτισ κενζσ 
κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ. Ο. των  ΚΡΕ με απόφαςθ του οικείου 
Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ. Σε περίπτωςθ που ελλείπει ο Ρεριφερειακόσ 
Δ/ντισ Εκπ/ςθσ και δεν ζχει οριςκεί Αναπλθρωτισ του, θ επικφρωςθ των 
πινάκων επιλογισ και οι τοποκετιςεισ γίνονται με απόφαςθ των οικείων Δ/ντϊν 
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ. 

2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι περιλαμβάνονται ςε περιςςότερουσ από ζναν 
αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ πρζπει, εντόσ πζντε (5) θμερϊν, να 
γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτισ αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ ςε 
ποιο ΚΡΕ επικυμοφν να αποςπαςτοφν, προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν οι 
Ραιδαγωγικζσ Ομάδεσ όλων των ΚΡΕ. 

3. Οι μθ αναλαμβάνοντεσ υπθρεςία, εντόσ πζντε (5) θμερϊν, ςτισ κζςεισ που 
τοποκετοφνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογισ. 

4. Εάν δεν ζχουν υποβλθκεί αιτιςεισ για τθν κάλυψθ των κζςεων των Υπευκφνων 
ΚΡΕ και Αναπλθρωτϊν Υπευκφνων ΚΡΕ, τότε ορίηονται ωσ Υπεφκυνοι ι 
Αναπλθρωτζσ Υπεφκυνοι, μετά από Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Δ/ντι 
Εκπ/ςθσ, εκπαιδευτικοί που ζχουν επιλεγεί για τθ ςτελζχωςθ του ΚΡΕ. 

5. Εάν μετά από τισ παραπάνω διαδικαςίεσ παραμζνουν κενζσ κζςεισ Υπευκφνων 
ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ, τότε τοποκετοφνται, με απόφαςθ του 
Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ, εκπαιδευτικοί που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτουσ 
αξιολογικοφσ πίνακεσ ςτελζχωςθσ των ΚΡΕ των άλλων Ρεριφερειϊν και 
επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςτο εν λόγω ΚΡΕ. Στθν περίπτωςθ που 
εξακολουκοφν να υπάρχουν κενζσ κζςεισ, ο Ρεριφερειακόσ Δ/ντισ Εκπαίδευςθσ, 
φςτερα από πρόταςθ των οικείων ΑΡΥΣΡΕ και ΑΡΥΣΔΕ, τοποκετεί 
εκπαιδευτικοφσ ςτο ΚΡΕ, χωρίσ αίτθςι τουσ, μζχρι τθ λιξθ του τρζχοντοσ 
ςχολικοφ ζτουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι εκπαιδευτικοί αποςπϊνται για τισ 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, είτε 
τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, είτε τθσ πλθςιζςτερθσ προσ το ΚΡΕ ςχολικισ μονάδασ 
κατ’ επιλογι των ιδίων. 

6. Εάν προκφψουν ςτο μζλλον κενζσ κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ, Αναπλθρωτϊν 
Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ. Ο. των ΚΡΕ, τότε καλφπτονται από τουσ 
ιςχφοντεσ αξιολογικοφσ πίνακεσ, με βάςθ τθ ςειρά των υποψθφίων ςτον 
αντίςτοιχο πίνακα. Εάν ο αντίςτοιχοσ αξιολογικόσ πίνακασ ζχει εξαντλθκεί, τότε 
τοποκετοφνται εκπαιδευτικοί ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

7. Η ανάλθψθ υπθρεςίασ των νεοτοποκετοφμενων εκπαιδευτικϊν είναι άμεςθ και 
δεν προχποκζτει τθν αναπλιρωςθ τθσ προθγοφμενθσ κζςθσ τουσ. 

8. Οι αποςπϊμενοι ςε κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ, και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ 
μποροφν, ακολουκϊντασ τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, να υποβάλλουν 
αιτιςεισ για μετάκεςθ ι βελτίωςθ, αλλά αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτθ νζα 
κζςθ, θ οποία προζκυψε μετά τθ μετάκεςθ ι βελτίωςθ, με τθ λιξθ τθσ 
τετραετοφσ κθτείασ τουσ ςτα ΚΡΕ. Ο χρόνοσ κθτείασ ςτισ ανωτζρω κζςεισ 
λαμβάνεται υπόψθ για κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, λογίηεται ωσ χρόνοσ 
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υπθρεςίασ ςτθν οργανικι κζςθ και θ υπθρεςία προςμετρείται ωσ διδακτικι. 
Επίςθσ, λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ 
ςχολικισ μονάδασ προσ το ΚΡΕ ςτο οποίο αποςπϊνται. 

9. Οι υπθρετοφντεσ με κθτεία Υπεφκυνοι ΚΡΕ και οι εκπαιδευτικοί ΚΡΕ μετά τθ 
λιξθ τθσ κθτείασ τουσ επανζρχονται ςτισ οργανικζσ τουσ και ςε περίπτωςθ που 
αυτζσ δεν υπάρχουν πια, τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ επιλογισ τουσ. 

 

 

 

Άρκρο 6: Λόγοι και διαδικαςία ανάκλθςθσ τθσ απόςπαςθσ 

 

 

1. Ανακαλοφνται οι αποςπάςεισ των κατεχόντων κζςεισ Υπεφκυνων ΚΡΕ και 
μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ, με απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου 
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από ειςιγθςθ του οικείου 
Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ. 
α. Με αίτθςι τουσ, για ςοβαροφσ προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ λόγουσ ι 
λόγουσ υγείασ, προσ τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από 
γνϊμθ του οικείου ΑΡΥΣΡΕ ι ΑΡΥΣΔΕ ι εφόςον επιλεγοφν ωσ ςτελζχθ τθσ 
εκπαίδευςθσ ι εφόςον επιλεγοφν ςε άλλθ κζςθ του ίδιου ΚΡΕ. 
β. Για πλθμμελι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.  
Στθν περίπτωςθ αυτι το οικείο ΑΡΥΣΡΕ ι ΑΡΥΣΔΕ γνωμοδοτεί για τθν 
απαλλαγι, φςτερα από ερϊτθμα του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων ι του οικείου Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ και αφοφ τθρθκεί 
θ διαδικαςία ακρόαςθσ του απαλλαςςομζνου ενϊπιον του οικείου ΑΡΥΣΡΕ ι 
ΑΡΥΣΔΕ. 

2. Ζναρξθ εκπαιδευτικισ άδειασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι  τθν απόκτθςθ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν είναι επιτρεπτι πριν από τθν απαλλαγι του 
εκπαιδευτικοφ από τα κακικοντά του. 

 

 
 

Άρκρο 7: Λειτουργία των ΚΡΕ - Κακικοντα των απαςχολουμζνων ςε αυτά 

 

1. Τα ΚΡΕ είναι αποκεντρωμζνεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και υπάγονται διοικθτικά ςτισ 
οικείεσ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ.  

 

2. Σε κάκε ΚΡΕ ςυγκροτείται Ραιδαγωγικι Ομάδα (Ρ.Ο.), θ οποία αποτελείται από 
τον Υπεφκυνο του ΚΡΕ, τον Αναπλθρωτι Υπεφκυνο και τα μζλθ. 
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3. Τα ΚΡΕ λειτουργοφν από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ και τθ 10θ Ιουλίου εκάςτου 
ςχολικοφ ζτουσ, εξαιρουμζνων των διακοπϊν Χριςτουγζννων και Ράςχα, των 
εκνικϊν εορτϊν και των ςχολικϊν αργιϊν. Αντικείμενο εργαςίασ τθσ 
Ραιδαγωγικισ Ομάδασ είναι θ εκπαίδευςθ μακθτϊν, θ επιμόρφωςθ 
εκπαιδευτικϊν, θ παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, θ ανάπτυξθ κεματικϊν 
δικτφων, τοπικϊν και διεκνϊν ςυνεργαςιϊν κακϊσ και θ ζρευνα ςε κζματα 
περιβάλλοντοσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Ρροκειμζνου να υλοποιθκοφν 
τα παραπάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάηονται με ωράριο 8.00 - 15.00 
κακθμερινά κατά το χρονικό διάςτθμα που λειτουργεί το ΚΡΕ. Κάκε 
εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει ωράριο 16 ωρϊν μζςθσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ 
μακθτϊν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικϊν ςε επιμορφωτικά 
προγράμματα. Ο υπολογιςμόσ των διδακτικϊν ωρϊν γίνεται βάςει τθσ 
προχπόκεςθσ για ταυτόχρονθ απαςχόλθςθ δφο εκπαιδευτικϊν, ανά τμιμα και 
μζχρι του αρικμοφ των τριάντα (30) μακθτϊν, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 
δυνατότθτα εργαςίασ ςε ομάδεσ με χρθςιμοποίθςθ του αναγκαίου και 
διακζςιμου οπτικοακουςτικοφ, θλεκτρονικοφ, εργαςτθριακοφ και λοιποφ 
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ. Η απαςχόλθςθ τρίτου εκπαιδευτικοφ ανά τμιμα και 
μζχρι του αρικμοφ των τριάντα (30) μακθτϊν, μπορεί να κεωρθκεί ωσ αναγκαία 
μόνο ςτθν περίπτωςθ εργαςίασ πεδίου, θ οποία είναι και αναπόςπαςτο τμιμα 
των προγραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ 
εκπαίδευςθσ μακθτϊν ι επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν ανά θμζρα εργαςίασ 
ορίηονται οι επτά (7) διδακτικζσ ϊρεσ, οι οποίεσ μποροφν, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ, να φκάςουν και τισ δζκα (10). Ο Υπεφκυνοσ του ΚΡΕ ςυμπλθρϊνει 
οκτϊ (8) αντίςτοιχεσ ϊρεσ μζςθσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ μακθτϊν και 
εκπαιδευτικϊν και ο Αναπλθρωτισ Υπευκφνου δϊδεκα (12) ϊρεσ. Οι δφο αυτοί 
εκπαιδευτικοί είναι επιφορτιςμζνοι και με το διοικθτικό ζργο του ΚΡΕ, τθν 
οργάνωςθ λειτουργίασ του Κζντρου, τθ φροντίδα για τθ ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του, τθ διεκπεραίωςθ των οικονομικισ 
φφςεωσ κεμάτων, τθν επικοινωνία και τισ ςυνεργαςίεσ με υπθρεςιακοφσ και 
άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ. Τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ τθσ 
εβδομαδιαίασ απαςχόλθςισ τουσ, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάηονται για το 
ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και 
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων κακϊσ και το ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία, τθν 
υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των άλλων δράςεων που προαναφζρκθκαν. 
Επειδι πολλζσ από τισ παραπάνω δράςεισ και προγράμματα υλοποιοφνται ςε 
απογευματινζσ ϊρεσ και Σαββατοκφριακα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεοφνται να 
προςφζρουν επιπρόςκετο ζργο. Για το λόγο αυτό μποροφν εκ περιτροπισ να 
λαμβάνουν θμεριςια απαλλαγι από τα κακικοντα τουσ χωρίσ να παρακωλφεται 
θ εφρυκμθ λειτουργία του ΚΡΕ . 

 

4. Κατά το μινα Σεπτζμβριο γίνεται θ προετοιμαςία και ο προγραμματιςμόσ των 
δράςεων του ΚΡΕ. Κατά το μινα Ιοφνιο (μετά τθ 10θ Ιουνίου) γίνεται ο 
απολογιςμόσ των δράςεων και θ ολοκλιρωςθ των τοπικϊν και διεκνϊν 
ςυνεργαςιϊν, ενϊ κατά το πρϊτο 10ιμερο του Ιουλίου πραγματοποιείται θ 
ετιςια ςυνάντθςθ απολογιςμοφ, ςυντονιςμοφ και επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν όλων των ΚΡΕ, εφόςον υπάρχει θ οικονομικι δυνατότθτα. Η 
ςυνάντθςθ αυτι μπορεί να μετατεκεί και για τουσ επόμενουσ ζξι (6) μινεσ, εάν 
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ςυντρζχουν λόγοι. Δφναται επίςθσ να πραγματοποιείται και με τθλεδιάςκεψθ. Ο 
ετιςιοσ προγραμματιςμόσ των δράςεων κάκε ΚΡΕ, κακϊσ και ο ετιςιοσ 
απολογιςμόσ των δράςεϊν του, ςυνυπογράφονται από τον Υπεφκυνο του ΚΡΕ 
και τον Αναπλθρωτι του και υποβάλλονται ςτθν ΣΕΡΕΔ αρμόδια Δ/νςθ του  

ΥΡΔΒΜΘ και ςτθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ.  Η υποβολι του 
προγραμματιςμοφ γίνεται μζχρι τισ 20 Οκτωβρίου και θ υποβολι του 
απολογιςμοφ μζχρι τισ 10 Ιουλίου κάκε ςχολικοφ ζτουσ. 

 

5. Σε κάκε ΚΡΕ τθροφνται φάκελοι, ανά κατθγορία δραςτθριοτιτων, ςτουσ οποίουσ 
ςυγκεντρϊνονται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, τθν 
προετοιμαςία, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα, κακϊσ και ςε 
αυτοφσ που εργάςκθκαν, ςτουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν, ςτισ ςυνεργαςίεσ, ςτθν 
αξιολόγθςθ κλπ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι διακζςιμα για ζλεγχο από τθν ΣΕΡΕΔ 
αρμόδια Δ/νςθ  του ΥΡΔΒΜΘ και τον εκάςτοτε Διευκυντι Ρεριφερειακισ 
Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ. Η υλοποίθςθ των υποχρεϊςεων των εκπαιδευτικϊν κάκε ΚΡΕ, 
ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό του, βεβαιϊνεται και ςυνυπογράφεται από 
τον Υπεφκυνο του ΚΡΕ και τον Αναπλθρωτι του, ςτο πλαίςιο του απολογιςμοφ 
τθσ παραγράφου 4. Αυτά τα απολογιςτικά ςτοιχεία διαςταυρϊνονται και με 
τουσ δείκτεσ πορείασ του φυςικοφ αντικειμζνου των ετιςιων δελτίων, τα οποία 
υποβάλει το ΚΡΕ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΣΡΑ, εφόςον χρθματοδοτείται 
από αυτό. Με τον τρόπο αυτό, θ διοίκθςθ διαμορφϊνει εικόνα για τθ 
λειτουργία του ΚΡΕ κακϊσ και για το ζργο που ζχει παραχκεί. 

 

6. Κάκε ΚΡΕ είναι υποχρεωμζνο να προςφζρει, κατ’ ελάχιςτο όριο τα 2/3 του 
χρόνου λειτουργίασ του: α)ςε ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ τθσ περιοχισ 
εμβζλειάσ του, με προτεραιότθτα τα ςχολεία τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθν 
οποία ανικει, προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ ςφνδεςθσ με τθν τοπικι 
κοινωνία για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, και β)ςε δράςεισ για τθ Δια 
Βίου Μάκθςθ και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Το υπόλοιπο δε 1/3 του χρόνου 
λειτουργίασ του οφείλει να το διακζτει ςτο ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία και 
τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν του προγραμμάτων, των κεματικϊν του 
δικτφων και τθσ παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςτθν επιμόρφωςθ, και ςτισ 
τοπικζσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. Ωσ προσ τθν επιμόρφωςθ, κάκε ΚΡΕ 
αςχολείται με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των Διευκφνςεων τθσ 
εμβζλειάσ του, οι οποίοι κακορίηονται με εγκυκλίουσ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ του 
Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από 
ειςιγθςθ τθσ ΣΕΚΡΕ τθσ περιφζρειασ του κάκε ΚΡΕ διευρυμζνθ με όλουσ τουσ 
Υπεφκυνουσ ΡΕ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ. Οι Διεκνείσ Συνεργαςίεσ των 
ΚΡΕ με εκπαιδευτικοφσ φορείσ του εξωτερικοφ μποροφν να αφοροφν ςτθν 
ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, κεματικϊν δικτφων, 
παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ και διοργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμποςίων, 
εργαςτθρίων ΡΕ. Οι ςυνεργαςίεσ αυτζσ κα πρζπει να ζχουν βάκοσ χρόνου 
τουλάχιςτον δφο ετϊν. 

 

7. Σε κάκε περίπτωςθ προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ δράςεων που αφοροφν 
ςτθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, τισ εκδθλϊςεισ ςχολείων, των προγραμμάτων 
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ΡΕ των ςχολείων ςτα ΚΡΕ, κακϊσ και τθσ λειτουργίασ ςχολικϊν δικτφων και 
παροχισ υπθρεςιϊν ςε ςχολεία από τα ΚΡΕ, κα πρζπει να ςυνεργάηονται οι 
Υπεφκυνοι των ΚΡΕ και οι Υπεφκυνοι ΡΕ των Δ/νςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ, για τθν καλφτερθ οργάνωςθ και αποτελεςματικότθτα των δράςεων, 
ςτα πλαίςια τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ Υπευκφνων ΡΕ και ΚΡΕ. 

Η παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Από τθ δθμοςίευςι 
τθσ καταργείται θ υπ’  αρικμόν 60991/Γ7/19.6.2006 Υπουργικι Απόφαςθ. 
 

 
 

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΗΣ ΥΡΟΥΓΟΣ 
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2. Τισ Δ/νςεισ Ρ.Ε. και Δ.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ 
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