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ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότηςη του Περιφερειακοφ Τπηρεςιακοφ υμβουλίου Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
(Π.Τ..Δ.Ε.) Ηρακλείου».
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/30-9-1985), με κζμα: «Δομι και
λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του άρκ. 13 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Αϋ/9-3-99), με κζμα: «Κφρωςθ του Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14, παρ. 29 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-3-00), με κζμα : «Εκπαίδευςθ
ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου
7 του ν.2986/02 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13-02-2002), με κζμα : «Οργάνωςθ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν τθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ……. και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.2839/2000 (Φ.Ε.Κ. 196/τ.Αϋ/12-9-2000), με κζμα «Ρυκμίςεισ κεμάτων
του Τπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και άλλεσ διατάξεισ», ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 157, 158 και 161 του ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α'/09-02-2007),
με κζμα «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 2 του ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Αϋ/29-032010), με κζμα «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και
αξιοκρατικά κριτιρια − φςταςθ Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ
διατάξεισ».
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5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α'/19-5-2010), με κζμα :
«Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν
εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 42 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/9-11-2015), με κζμα :
«υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.... και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1
του άρκρου 84 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ
παρ.1 του άρκρου 19 του ν.4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α'/5-11-2018) και εκ νζου αντικαταςτάκθκαν με τθν
παρ. 1 του άρκρου 31 του ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/29-07-2020) και αναμορφϊκθκαν τελικά με τισ
διατάξεισ του άρκρου 122 του ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21-12-2020), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ
του άρκρου 123 του ίδιου νόμου.
7. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018), με κζμα:
«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
άλλεσ διατάξεισ».
8. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 203 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Αϋ/07-05-19), με κζμα,
«υνζργειεσ Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι., πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπου ςτο εδαφ. 4 ορίηεται : « .......τισ ςυνεδριάςεισ
του ςυλλογικοφ οργάνου του προθγοφμενου εδαφίου, αντί των αιρετϊν εκπροςϊπων των δθμόςιων
εκπαιδευτικϊν μετζχει ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ομοςπονδίασ Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν
Ελλάδοσ και ζνασ εκπρόςωποσ τθσ αντιπροςωπευτικότερθσ εργοδοτικισ οργάνωςθσ».
9. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α'/3-1-2003), με κζμα: «Σφνθεςη, ςυγκρότηςη και λειτουργία
των υπηρεςιακών ςυμβουλίων……», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
10.Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018), με κζμα: «Οργανιςμόσ Υπουργείου Παιδείασ,
Έρευνασ και Θρηςκευμάτων».
11.Σισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β'/16-10-2002) Τπουργικισ
Απόφαςθσ, με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων
των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ…..», όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει.
12.Σθ με αρικμ.πρωτ. Φ.2.1/8091/28-07-2017 (ΑΔΑ: Ω3Α94653Π-Τ57) Απόφαςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, με
κζμα: «Σοποκζτθςθ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων (Ε.Κ), τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου».
13.Σθ με αρικμ. πρωτ. 4236/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΘΞ4653Π-ΘΛΩ) Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε.
Θρακλείου, με κζμα: «Σοποκζτθςθ Προϊςταμζνθσ Σμιματοσ Εϋ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ
Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Θρακλείου».
14.Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΣΘ4653Π-ΒΔ3) Τ.Α του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με
κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».
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15.Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.1.1/14499/1-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΟΠ46ΜΣΛΘ-ΤΘ8) Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου με κζμα: "Σοποκζτθςθ διευκυντι ςτθν κενοφμενθ κζςθ του
2ου Γυμναςίου, τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου".
16.Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΣΛΘ-0ΓΡ) Απόφαςθ τθσ
Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, με κζμα: «Σοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
17.Σθ με αρικμ. πρωτ. 160875/Ν1/24-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΚ246ΜΣΛΘ-4ΟΑ) εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ, με κζμα:
«Εγκφκλιεσ οδθγίεσ για τον οριςμό διευκυντϊν, προϊςταμζνων και υποδιευκυντϊν ιδιωτικϊν ςχολικϊν
μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ».
18.Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/81/175031/Ε3/23-12-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΞΩ46ΜΣΛΘ-Σ3Λ) Τ.Α. του Τ.ΠΑΙ.Θ, με
κζμα: «Κφρωςθ των αποτελεςμάτων των εκλογϊν για τθν ανάδειξθ αιρετϊν εκπροςϊπων ςτα
υπθρεςιακά ςυμβοφλια τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
19.Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.30/12830/29-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΑΙ46ΜΣΛΘ-ΡΜΦ) Απόφαςι μασ, με κζμα:
«Οριςμόσ ςειράσ τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν αιρετϊν μελϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν
υμβουλίων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.) Κριτθσ».
20.Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.30/12831/29-12-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΓΕ46ΜΣΛΘ-ΒΒ2) Απόφαςι μασ, με κζμα:
«Διοριςμόσ τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν αιρετϊν μελϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν
υμβουλίων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.) Κριτθσ».
21.Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/85/177625/Ε3/30-12-2020 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ με κζμα «υγκρότθςθ των
Π.Τ..Π.Ε. - Π.Τ..Δ.Ε. - Οριςμόσ επιπλζον μελϊν Π.Τ..Π.Ε. - Π.Τ..Δ.Ε. –υγκρότθςθ των Α.Π.Τ..Π.Ε. Α.Π.Τ..Δ.Ε.- Αναςυγκρότθςθ Περιφερειακϊν υμβουλίων Επιλογισ για τθν κατάρτιςθ των πινάκων
επιλογισ και τθν επιλογι των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και των Προϊςταμζνων των Κ.Ε..Τ.».
22.Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.30/36/05-1-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΩ946ΜΣΛΘ-Ψ0Π) ζγγραφο μασ με κζμα: «Πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μελϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) και των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.) Κριτθσ», όπωσ ανακοινοποιικθκε ςτο ορκό ςτισ 05-01-2021.
23.Σο αρικμ. πρωτ. 1146/07-01-2021 ζγγραφο τθσ Ομοςπονδίασ Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν
Ελλάδασ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) με κζμα: «Οριςμόσ εκπροςϊπων τθσ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε ςτο υμβοφλιο», με το οποίο
ορίηονται οι εκπρόςωποι τθσ ςτο Π.Τ..Δ.Ε Θρακλείου.
24.Σο με αρικμ.πρωτ.77/12-01-2021 ζγγραφο του υνδζςμου Ιδιωτικϊν χολείων (.Ι.), με το οποίο
ορίηονται οι εκπρόςωποι του ςτο Π.Τ..Δ.Ε Θρακλείου.
25.Σο με αρικμ. πρωτ. 135/12-01-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Θρακλείου, με κζμα: «Αποςτολι αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μελϊν ςτο ΠΤΔΕ
Θρακλείου».
26.Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.30/952/1-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΛΣ46ΜΣΛΘ-ΛΦΔ) Απόφαςθ τθσ ΠΔΕ Κριτθσ με κζμα:
«υγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.)
Θρακλείου»
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27.Σο με αρικμ. πρωτ. 29/3-2-2021 ζγγραφο του ΠΤΔΕ Θρακλείου με κζμα: "Διαβίβαςθ τθσ διλωςθσ
παραίτθςθσ των τακτικϊν/αναπλθρωματικϊν αιρετϊν μελϊν από το Περιφερειακό Τπθρεςιακό
υμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.) Θρακλείου.
28.Σο με αρικμ. πρωτ. ΕΜΠ. 39/17-02-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Θρακλείου με κζμα: "Ειςιγθςθ για αντικατάςταςθ μελϊν ΠΤΔΕ Θρακλείου", όπωσ ανακοινοποιικθκε
ςτισ 5-3-2021.
29.Σθν ανάγκθ άμεςθσ αναςυγκρότθςθσ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε) Θρακλείου.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Α. Σην αναςυγκρότηςη του Περιφερειακοφ Τπηρεςιακοφ υμβουλίου Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
(Π.Τ..Δ.Ε.) Ηρακλείου, ωσ Τπηρεςιακοφ υμβουλίου, ωσ εξισ:
1. Καραγιαννίδησ Ιωάννησ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 11 (Φυςικισ Αγωγισ), Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου ωσ Πρόεδροσ, αναπληροφμενοσ από τθν Μακρυγιαννάκη
τυλιανή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Ε' Εκπαιδευτικϊν
Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου, θ οποία κα αναπλθρϊνει τον
Πρόεδρο ςτα κακικοντα του ωσ μζλοσ του υμβουλίου.
2. Κωνςταντίνου Κωνςταντίνοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανικι κζςθ ςτο 3ο ΓΕ.Λ
Θρακλείου, Διευκυντισ του 2ου ΓΕ.Λ Θρακλείου, ωσ Αντιπρόεδροσ, αναπληροφμενοσ από τθν
Κολυβάκη - Περβολαράκη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανικι κζςθ ςτο
3ο Γυμνάςιο Θρακλείου, Διευκφντρια του 6ου Γυμναςίου Θρακλείου.
3. Κουτεντάκη Χαροφλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01 (Γεωπόνων), με οργανικι κζςθ ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ
Μοιρϊν, Διευκφντρια του ΓΕ.Λ Αγίασ Βαρβάρασ, ωσ τακτικό μζλοσ, αναπληροφμενη από τον
Αρβανιτάκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 (Πλθροφορικισ), με οργανικι κζςθ ςτο 4ο Εςπερινό
ΕΠΑ.Λ Θρακλείου, Διευκυντι του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρϊν.
4. Χουρςανίδησ Εμμανουήλ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανικι κζςθ ςτο 5ο
Θμεριςιο Γενικό Λφκειο Θρακλείου, διευκυντισ του 2ου Γυμναςίου Θρακλείου, ωσ τακτικό μζλοσ,
αναπληροφμενοσ από τον Κοτρογιάννη Κωνςταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 (Φυςικισ Αγωγισ),
με οργανικι κζςθ ςτο 2ο Γυμνάςιο Θρακλείου.
5. Αποςτολάκη Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικϊν), με οργανικι κζςθ ςτο Γενικό Λφκειο
Ν. Αλικαρναςςοφ, Διευκφντρια του Εςπερινοφ Γυμναςίου Θρακλείου, ωσ τακτικό μζλοσ,
αναπληροφμενη από τον Σουτουδάκη Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 (Φυςικισ Αγωγισ), με
οργανικι κζςθ ςτο 3ο Γυμνάςιο Θρακλείου, Διευκυντι του 7ου Γυμναςίου Θρακλείου.
Γραμματζα του υμβουλίου ορίηουμε τθν Αντωνάκη Ειρήνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με
οργανικι κζςθ ςτο 13ο Γυμνάςιο Θρακλείου, που υπθρετεί ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Θρακλείου, αναπληροφμενη από τθ Βουρεξάκη Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 (Πλθροφορικισ), με
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οργανικι κζςθ ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Ν. Αλικαρναςςοφ, που υπθρετεί ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Θρακλείου.
Επιπλζον:
Β. τθν περίπτωςθ που το ωσ άνω υμβοφλιο εξετάηει κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ : α) των
εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου, εκτόσ των προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και β) των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ τθσ Ιδιωτικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αντί των αιρετϊν εκπροςϊπων των Δθμοςίων
Εκπαιδευτικϊν, μετζχουν οι εξισ εκπρόςωποι από την Ομοςπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδασ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):
1) Ανδρουλιδάκησ Αλζξανδροσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ11 (Φυςικισ Αγωγισ), ο οποίοσ
υπθρετεί ςτο ιδιωτικό εκπαιδευτιριο «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ», αναπληροφμενοσ από τον Κουρουτό Μιχαήλ,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 (Μακθματικϊν), ο οποίοσ υπθρετεί ςτθ ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΧΟΛΘ Πατθςίων.
2) Γοφλασ Αλζξανδροσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικισ Γλϊςςασ), ο οποίοσ υπθρετεί ςτο
ιδιωτικό ςχολείο Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ, αναπληροφμενοσ από τθ Νικολακάκη Άννα, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων), θ οποία υπθρετεί ςτο Ιδιωτικό Δθμοτικό χολείο Δ.Δ.Μ.Ν Ναυςτάκμου Κριτθσ.
Γ. τισ περιπτϊςεισ που το Π.Τ..Δ.Ε. αςκεί αρμοδιότθτεσ Γνωμοδοτικοφ υμβουλίου για τα
Ιδιωτικά χολεία, αντί των αιρετϊν εκπροςϊπων των Δθμοςίων Εκπαιδευτικϊν μετζχουν οι εξισ
εκπρόςωποι του υνδζςμου Ιδιωτικών χολείων (.Ι..) :
1) Κοπιδάκησ Ιωάννησ, ιδιοκτιτθσ του Ιδιωτικοφ Εκπαιδευτθρίου «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ» με ζδρα το
Θράκλειο Κριτθσ, οδόσ Πανδάρεω 61, Φιλοκζθ, Άγιοσ Ιωάννθσ, αναπληροφμενοσ από τον Κυραϊλίδη
Χαράλαμπο, Πρόεδρο .Ι., ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΤΡΑΪΛΙΔΘ με ζδρα τθν Ακινα, οδόσ Παφλου
Μελά 29, Καρζασ.
2) Αργουδζλησ Ζαννήσ, ιδιοκτιτθσ του Ιδιωτικοφ Εκπαιδευτθρίου «ΗΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ»
με ζδρα το Θράκλειο Κριτθσ, οδόσ Καλομοίρθ 25 και Αρχελάου, Άγιοσ Ιωάννθσ, αναπληροφμενοσ από τθ
Μαυροματάκη Μαριάννα, ιδιοκτιτρια των Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτθρίων «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΜΑΤΡΟΜΑΣΑΚΘ»
με ζδρα τα Χανιά, οδόσ τζρμα Παπαναςταςίου.
Θ κθτεία όλων των τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν και των γραμματζων του ανωτζρω
υμβουλίου λιγει ςτισ 31-12-2022.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου
2) Αναφερόμενα ςχολεία (Διά τθσ Δ/νςθσ)
3) Αναφερόμενοι ςτθν Απόφαςθ (Διά τθσ Δ/νςθσ)
4) Π.Μ. αναφερομζνων ςτθν Απόφαςθ (Διά τθσ Δ/νςθσ)

