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ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Ρεκφμνου».
Ζχοντασ υπϋ όψιν:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/30-9-1985), με κζμα: «Δομή και
λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του άρκ. 13 του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/τ.Αϋ/9-3-99), με κζμα: «Κφρωςη του Κώδικα
Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14, παρ. 29 του ν.2817/00 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-3-00), με κζμα:
«Εκπαίδευςη 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: «Οργάνωςη των
Περιφερειακών Υπηρεςιών τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ……. και άλλεσ
διατάξεισ».
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.2839/00 (Φ.Ε.Κ. 196/τ.Αϋ/12-9-2000), με κζμα «Ρυθμίςεισ
θεμάτων του Υπουργείου Εςωτερικών Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αποκζντρωςησ και άλλεσ
διατάξεισ», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 157, 158 και 161 του ν.3528/07 (Φ.Ε.Κ.
26/τ.Α'/09-02-2007), με κζμα «Κφρωςη του Κώδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο
2 του ν.3839/10 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Αϋ/29-03-2010), με κζμα «φςτημα επιλογήσ προϊςταμζνων
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − φςταςη Ειδικοφ υμβουλίου
Επιλογήσ Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ».
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5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 47 του ν.3848/10 (ΦΕΚ 71/τ.Α'/19-5-2010), με κζμα:
«Αναβάθμιςη του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-καθιζρωςη κανόνων αξιολόγηςησ και αξιοκρατίασ
ςτην εκπαίδευςη και λοιπζσ διατάξεισ»
6. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 42 του ν.4342/15 (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), αντικαταςτάκθκαν με τισ
διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 19 του ν.4572/18 (ΦΕΚ 188/τ.Α'/5-11-2018) και εκ νζου
αντικαταςτάκθκαν με τθν παρ. 1 του άρκρου 31 του ν. 4713/2020 (Αϋ147) 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 του άρκρου 26 (παρ. 1) 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 του άρκρου 203 (παρ.3) του ν. 4610/19 (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

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

αντιπροςωπευτικότερθσ εργοδοτικισ οργάνωςθσ».
Σισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν. 4692/20(ΦΕΚ 111/τ.Αϋ/12-06-2020), με κζμα «Αναβάκμιςθ
του χολείου και άλλεσ διατάξεισ».
Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α'/3-1-2003), με κζμα: «φνθεςη, ςυγκρότηςη και
λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων……», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18/2018 (Αϋ31) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων».
Σισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-02 (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.
Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.2.1/8081/28-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΦ64653Π-ΜΜΘ) Απόφαςθ μασ, με κζμα:
«Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν 4/κ κα άνω Δθμοτικϊν χολείων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Περιφ. Ενότθτασ Ρεκφμνθσ».
Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.11.1/1370/7-3-2018 Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ρεκφμνου με κζμα:
«Σοποκζτθςθ Προϊςταμζνθσ τμιματοσ Εϋ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Ρεκφμνου».
Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 Απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα « Παράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ ».

ΑΔΑ: ΩΣΖΛ46ΜΤΛΗ-Ε5Χ

16. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.11.1/ΔΠΕ/4025/28-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ7Ξ46ΜΣΛΘ-8Χ0) Απόφαςθ τθσ
Δ/νςθσ ΠΕ Ρεκφμνου με κζμα: «Παράταςθ Θθτείασ Διευκυντϊν-Διευκυντριϊν 4/κ και άνω
Δθμοτικϊν χολείων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ρεκφμνου»
17. 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".
18. 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».
19. 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».
20. Σθ με αρικ. πρωτ. Φ.30/12827/29-12-2020(ΑΔΑ: ΩΗ7Π46ΜΣΛΘ-40Γ) Απόφαςι μασ με κζμα
«Οριςμόσ ςειράσ τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν αιρετϊν μελϊν των Περιφερειακϊν
Τπθρεςιακϊν υμβουλίων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Κριτθσ».
21. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.30/12832/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΧ46ΜΣΛΘ-ΓΞΓ) Απόφαςι μασ με κζμα:
«Διοριςμόσ αιρετϊν μελϊν ςτα Περιφερειακά Τπθρεςιακά υμβοφλια Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Κριτθσ».
22. Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.350/85/177625/Ε3/30-12-2020 ζγγραφο 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 - υγκρότθςθ Περιφερειακϊν υμβουλίων Επιλογισ
για τθν κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και τθν επιλογι των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ
Ζργου και των Προϊςταμζνων των ΚΕ..Τ».
23. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.30/36/05-1-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΩ946ΜΣΛΘ-Ψ0Π) Πρόςκλθςι 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 ςτισ 5-1-2021.
24. Σο αρικμ. πρωτ. 1146/07-01-2021 ζγγραφο τθσ Ομοςπονδίασ Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν
Λειτουργϊν Ελλάδασ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) με κζμα: «Οριςμόσ εκπροςϊπων τθσ ΟΙΕΛΕ ςτο υμβοφλιο».
25. Σο με αρικμ. πρωτ. 76/12-01-2021 ζγγραφο του υνδζςμου Ιδιωτικϊν χολείων (.Ι..), με το
οποίο ορίηονται οι εκπρόςωποι του υνδζςμου ςτο ΠΤΠΕ Ρεκφμνου.
26. Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.30/ΔΠΕ31/12-01-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ρεκφμνου με κζμα
«Αποςτολι αιτιςεων εκπαιδευτικϊν για τον οριςμό μελϊν ςτο Π.Τ..Π.Ε. Ρεκφμνου».
27. Σο με αρικμ. πρωτ. ΔΠΕ186/14-01-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ρεκφμνου με κζμα
«Ειςιγθςθ οριςμοφ γραμματζα και αναπλθρωτι γραμματζα του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρεκφμνου».
28. Σο με αρικμ. πρωτ. 1120/ΔΠΕ/22-02-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε Ρεκφμνου με κζμα
«Διαβίβαςθ αιτιςεων παραίτθςθσ αιρετϊν και οριςμζνων μελϊν του ΠΤΠΕ Ρεκφμνου».

ΑΔΑ: ΩΣΖΛ46ΜΤΛΗ-Ε5Χ

29. Σο με αρικμ. πρωτ. 1136/22-02-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε Ρεκφμνου με κζμα
«Ειςιγθςθ αντικατάςταςθσ παραιτθκζντων μελϊν ςτο ΠΤΠΕ Ρεκφμνου».
30. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.30/1470/16-02-2021 απόφαςθ μασ με κζμα «υγκρότθςθ του
Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Ρεκφμνου».
31. Σθν ανάγκθ άμεςθσ αναςυγκρότθςθσ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε) Ρεκφμνου.
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
A. Σθν αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ
(Π.Τ..Π.Ε.) Ρεκφμνου, ωσ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου, ωσ εξισ:

1. Καρβοφνθσ Λάμπροσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων) Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρεκφμνου ωσ Πρόεδροσ, αναπλθροφμενοσ από τθν Παντελιδάκθ Μαντά Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 (Νθπιαγωγϊν), Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Εϋ
Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Ρεκφμνου, θ οποία κα αναπλθρϊνει τον Πρόεδρο ςτα
κακικοντά του ωσ μζλοσ του υμβουλίου.
2. Κτιςτάκθσ Αντώνιοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων) με οργανικι κζςθ ςτο 7ο Δθμοτικό
χολείο Ρεκφμνου, Διευκυντισ του 7ου Δθμοτικοφ χολείου Ρεκφμνου, ωσ Αντιπρόεδροσ,
αναπλθροφμενοσ από τον Ανεςιάδθ Χριςτο, εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων) με οργανικι
κζςθ ςτο 13ο Δθμοτικό χολείο Ρεκφμνου, Διευκυντι του 6ου Δθμοτικοφ χολείου Ρεκφμνου.
3. Καςπίρθ Ανδρομάχθ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 2ο Δθμοτικό
χολείο Ρεκφμνου, Διευκφντρια του 1ου Ειδικοφ Δθμοτικοφ χολείου Ρεκφμνου, ωσ τακτικό μζλοσ,
αναπλθροφμενθ από τθν Ορφανουδάκθ Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων) με
οργανικι κζςθ ςτο 9ο Δθμοτικό χολείο Ρεκφμνου, Διευκφντρια του 1ου Δθμοτικοφ χολείου
Ατςιπόπουλου.
4. Αςπροφλθσ Γεώργιοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 3ο Δθμοτικό
χολείο Ρεκφμνου, ωσ τακτικό μζλοσ, αναπλθροφμενοσ από τθν Βαλαςςάκθ Μαρία, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων) με οργανικι κζςθ ςτο 7 ο Δθμοτικό χολείο Ρεκφμνου.
5. Καλογιάννθ Μαγδαλθνι, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 5ο
Δθμοτικό χολείο Ρεκφμνου, ωσ τακτικό μζλοσ, αναπλθροφμενθ από τθν Κατςοπρινάκθ Άννα
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 (Νθπιαγωγϊν), με οργανικι κζςθ ςτο 4ο Νθπιαγωγείο Ρεκφμνου.
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Γραμματζα του Π.Τ..Π.Ε. ορίηουμε τθν Ζαρκάδθ Θεοδώρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Δαςκάλων,
με οργανικι κζςθ ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Ρεκφμνου, θ οποία υπθρετεί ςτθ Διεφκυνςθ
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρεκφμνθσ, αναπλθροφμενθ από τθν Γάκθ Ειρινθ, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ70, Δαςκάλων, με οργανικι κζςθ ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Ρεκφμνου, θ οποία υπθρετεί
ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρεκφμνθσ.

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 Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αντί των αιρετϊν εκπροςϊπων
των Δθμοςίων Εκπαιδευτικϊν μετζχουν οι εξισ εκπρόςωποι από τθν Ομοςπονδία Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδασ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
1) Κουρουτόσ Μιχαιλ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 03 (Μακθματικϊν), ο οποίοσ υπθρετεί
ςτθ «ΛΕΟΝΣΕΙΟ χολι», Ακθνϊν, Πατιςια, αναπλθροφμενοσ από τον Σομαηινάκθ
Αριςτόκριτο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), ο οποίοσ υπθρετεί ςτο ιδιωτικό
δθμοτικό ςχολείο ΔΔΜΝ Ναυςτάκμου Κριτθσ, Οικιςμόσ Ν. Κ. οφδα.
2) βουράκθσ Παναγιώτθσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 11 (Φυςικισ Αγωγισ), ο οποίοσ
υπθρετεί ςτο ιδιωτικό ςχολείο «Μαυροματάκθ» αναπλθροφμενο από τθν Νικολακάκθ
Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), θ οποία υπθρετεί ςτο ιδιωτικό δθμοτικό
ςχολείο ΔΔΜΝ Ναυςτάκμου Κριτθσ, Οικιςμόσ Ν. Κ. οφδα.

Γ . τισ περιπτϊςεισ που το Π.Τ..Π.Ε. αςκεί αρμοδιότθτεσ Γνωμοδοτικοφ υμβουλίου για τα
Ιδιωτικά χολεία, αντί των αιρετϊν εκπροςϊπων των Δθμοςίων Εκπαιδευτικϊν μετζχουν οι εξισ
εκπρόςωποι του υνδζςμου Ιδρυτών Ελλθνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτθρίων (.Ι..) :
1) Αργουδζλθσ

Ζαννισ,

ιδιοκτιτθσ

του

Ιδιωτικοφ

Εκπαιδευτθρίου

«ΗΑΝΝΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ» με ζδρα το Θράκλειο Κριτθσ, οδόσ Καλομοίρθ 25 και Αρχελάου
(περιοχι Αγίου Ιωάννθ), αναπλθροφμενοσ από τον Κυραϊλίδθ Χαράλαμπο, Πρόεδρο
«Ι, ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΤΡΑΪΛΙΔΘ» με ζδρα τθν Ακινα, οδόσ Παφλου Μελά
29, Καρζασ.
2) Κοπιδάκθσ Ιωάννθσ, ιδιοκτιτθσ του Ιδιωτικοφ Δθμοτικοφ χολείου «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ» με
ζδρα το Θράκλειο Κριτθσ (περιοχι Αγίου Ιωάννθ), αναπλθροφμενοσ από τθν
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Μαυροματάκθ 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) Διεφκυνςθ Π.Ε. Ρεκφμνθσ
2 Αναφερόμενα ςχολεία (Διά τθσ Δ/νςθσ)
3) Αναφερόμενουσ ςτθν Απόφαςθ (Διά τθσ Δ/νςθσ)
4) Π.Μ. αναφερομζνων ςτθν Απόφαςθ (Διά τθσ Δ/νςθσ)

