
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ:  «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Π.Τ..Π.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.2986/2002 (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/29-03-2010), με κζμα «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά 

και αξιοκρατικά κριτιρια − φςταςθ Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ 

διατάξεισ». 

5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.  10 του άρκρου 47 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α'/19-5-2010) «Αναβάκμιςθ του 

ρόλου του εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και 

λοιπζσ διατάξεισ» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 
---- 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
---- 

ΣΜΗΜΑ  Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Σαχ. Δ/νςθ 
Σ.Κ. – Πόλθ 
Σθλ. 
Fax.  
E-mail  
URL 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Λ. Κνωςοφ 6 
71306 Θράκλειο Κριτθσ 
2810-302459 
2810-301103  
mail@kritis.pde.sch.gr 
http://kritis.pde.sch.gr 

Ηράκλειο, 26/08/2020 

Αρικ.πρωτ.: 8022 

 

Α Π Ο Φ Α  Η  

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:mail@kritis.pde.sch.gr
ΑΔΑ: Ψ38046ΜΤΛΗ-0ΚΓ



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 (Α΄147). 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 26 (παρ. 1) του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018), με κζμα : 

«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ». 

8. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α'/3-1-2003) «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των 

υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων……»,  όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

9. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18/2018 (Αϋ31) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων». 

10. 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 Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ…..», όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει. 

11. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.2.1/8084/28-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΗΓ4653Π-ΣΜΟ)  Απόφαςι μασ με κζμα: 

«Σοποκζτθςθ διευκυντϊν 4/κ κα άνω δθμοτικϊν ςχολείων γενικισ αγωγισ και ςχολικϊν μονάδων 

ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφ. 

Ενότθτασ. Θρακλείου». 

12. Σθ με αρικμ. Φ.31.5/11344/25-9-18 (ΑΔΑ : ΩΛ3Α4653Π-ΔΩ9) Απόφαςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, με κζμα : 

«Σοποκζτθςθ υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου του Περιφερειακοφ Κζντρου Εκπαιδευτικοφ 

χεδιαςμοφ (Π.Ε.Κ.Ε..), τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ» 

13. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/103/210216/Ε3/5-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΑΩ4653Π-ΕΔΜ) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, με κζμα «Κφρωςθ των αποτελεςμάτων των 

εκλογϊν για τθν ανάδειξθ αιρετϊν εκπροςϊπων ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια τθσ Πρωτοβάκμιασ & 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  

14. Σθ με αρικ. πρωτ.  Φ.30/15602/13-12-2018 Απόφαςι μασ με κζμα «Οριςμόσ ςειράσ τακτικϊν και 

αναπλθρωματικϊν αιρετϊν μελϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Κριτθσ».  

15. Σθ με αρικμό 16005/24-12-2018 (ΑΔΑ: 69ΩΔ4653Π-Χ4Β) Απόφαςι μασ  με κζμα: «Διοριςμόσ 

τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν αιρετϊν μελϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Κριτθσ»,  

16. Σο αρικμ. πρωτ. 45481/19-12-2018 ζγγραφο τθσ Ομοςπονδίασ Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν 

Ελλάδασ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) με κζμα: «Οριςμόσ εκπροςϊπων τθσ ΟΙΕΛΕ ςτο υμβοφλιο».  

17. Σο με αρικμό 268/17-12-2018 ζγγραφο του υνδζςμου Ιδιωτικϊν χολείων (.Ι..), με το οποίο 

ορίηονται οι εκπρόςωποι του υνδζςμου ςτο ΠΤΠΕ Θρακλείου. 

18. Σθ με αρικ. πρωτ. Φ.30/15565/13-12-2018 (ΑΔΑ:7Χ6Ο465Π-86Ο) Πρόςκλθςι μασ με κζμα: 

«Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μελϊν των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν 

ΑΔΑ: Ψ38046ΜΤΛΗ-0ΚΓ



υμβουλίων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε) και των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν 

υμβουλίων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.) Κριτθσ».  

19. Σθ με αρικ. πρωτ. Φ.30/15781/18-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΧΨΩ4653Π-96Ρ) Πρόςκλθςι μασ με κζμα: 

«Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό επιπλζον μελϊν ςτα Περιφερειακά 

Τπθρεςιακά υμβοφλια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε) Κριτθσ και ςτα Περιφερειακά 

Τπθρεςιακά υμβοφλια Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.) Κριτθσ, όταν αυτά κρίνουν κζματα 

επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ». 

20. Σο με αρικ. πρωτ. 23190/28-12-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου με κζμα: 

«Πίνακασ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψθφίων για τον οριςμό μελϊν του ΠΤΠΕ Θρακλείου και για 

οριςμό μελϊν του υμβουλίου Επιλογισ Θρακλείου». 

21. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΣΘ4653Π-ΒΔ3) Τπουργικι Απόφαςθ με 

κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

22. 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 αντιπροςωπευτικότερθσ εργοδοτικισ οργάνωςθσ». 

23. Σθ με αρικμ. 95242/Ν1/12-06-19 (ΑΔΑ: 638Γ4653Π-1ΑΠ) εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : 

«Εγκφκλιεσ οδθγίεσ για τον οριςμό διευκυντϊν, προϊςταμζνων και υποδιευκυντϊν ιδιωτικϊν 

ςχολικϊν μονάδων α/κμιασ και β/κμιασ εκπαίδευςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020». 

24. Σο με αρικμ. 3/29-01-20 ζγγραφο του υνδζςμου Ιδιωτικϊν χολείων (.Ι..), με το οποίο ορίηονται οι 

εκπρόςωποι του υνδζςμου ςτα Π.Τ..Π.Ε. - Π.Τ..Δ.Ε. Θρακλείου, Ρεκφμνου και Χανίων, ωσ 

διευρυμζνων ςυμβουλίων επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, για τισ περιπτϊςεισ οριςμοφ διευκυντϊν, 

υποδιευκυντϊν και προϊςταμζνων ιδιωτικϊν ςχολείων.   

25. Σο με αρικμ. 1050/29-01-20 ζγγραφο τθσ Ομοςπονδίασ Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν 

Ελλάδασ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίηονται οι εκπρόςωποι τθσ Ομοςπονδίασ ςτα Π.Τ..Π.Ε. - Π.Τ..Δ.Ε. 

Θρακλείου, Ρεκφμνου και Χανίων, ωσ διευρυμζνων ςυμβουλίων επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, για 

τισ περιπτϊςεισ οριςμοφ διευκυντϊν, υποδιευκυντϊν και προϊςταμζνων ιδιωτικϊν ςχολείων. 

26. Σθ με αρικμ. πρωτ. 10168/27/07/2020 Ειςιγθςθ τθσ Δ/ςθσ Π.Ε. Θρακλείου με κζμα: «Απαλλαγι από 

τα κακικοντα τθσ αναπλθρϊτριασ του γραμματζα του ΠΤΠΕ Θρακλείου και θ αναπλιρωςι τθσ».   

27. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.31.6/7200/22-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΤΣ46ΜΣΛΘ-Ε0Ξ) Απόφαςι μασ με κζμα: 

«Σοποκζτθςθ Προϊςταμζνου ςτθν κενοφμενθ κζςθ του Σμιματοσ Εϋ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, τθσ 

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου». 

28. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.30/178/09-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΣ24653Π-Ο0Μ) Απόφαςι μασ με κζμα 

«υγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε ) 

Θρακλείου» όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθ με αρικμ. πρωτ.Φ.30/1258/04-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ1Τ46ΜΣΛΘ-

ΘΚΙ) Απόφαςι μασ και αναςυγκροτικθκε με τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.30/7398/28-07-2020 (AΔΑ: 

ΩΒΔ746ΜΣΛΘ-ΘΦΗ) Απόφαςι μασ. 

ΑΔΑ: Ψ38046ΜΤΛΗ-0ΚΓ



29. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ) Απόφαςθ τθσ 

Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: "Σοποκζτθςθ προςωρινών Διευκυντών 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ". 

30. Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.350/6/106018/Ε3/14-08-2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ με κζμα: " Αναςυγκρότθςθ 

των ΠΤΠΕ - ΠΤΔΕ - Αναςυγκρότθςθ των ΑΠΤΠΕ - ΑΠΤΔΕ - Αναςυγκρότθςθ Περιφερειακϊν 

υμβουλίων Επιλογισ για τθν κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και τθν επιλογι των υντονιςτϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου και των Προϊςταμζνων των ΚΕΤ" 

31. Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.30/7777/17-08-2020 (ΑΔΑ: Ω10Ν46ΜΣΛΘ-0Ω) 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". 

32. Σο με αρικ. πρωτ. 10826/20-08-20 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου με κζμα 

«Αιτιςεισ για οριςμό μελϊν του ΠΤΠΕ. Θρακλείου», όπωσ ανακοινοποιικθκε ςτισ 20/08/2020 

33. Σθν ανάγκθ άμεςθσ αναςυγκρότθςθσ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε) Θρακλείου. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

  Α. Σθν αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Ηρακλείου, ωσ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου, ωσ εξισ: 

 

1. Μπελαδάκθσ Εμμανουιλ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου ωσ Πρόεδροσ, αναπλθροφμενοσ από τον Μιχελάκθ Ιωάννθ, 

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Εϋ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ 

Διεφκυνςθσ Π.Ε Θρακλείου, ο οποίοσ κα αναπλθρϊνει τον Πρόεδρο ςτα κακικοντα του ωσ μζλοσ του 

υμβουλίου. 

2. Κτιςτάκθ Φεβρωνία, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 2ο Δθμ. χολείο 

Θρακλείου, Διευκφντρια του 2ου Δθμ. χολείου Θρακλείου, ωσ Αντιπρόεδρο, αναπλθροφμενθ από τον 

Ντρουμπογιάννθ Χριςτο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 45ο Δθμ. 

χολείο Θρακλείου, Διευκυντι του 45ου Δθμ. χολείου Θρακλείου. 

3. Περιςυνάκθσ Αντώνιοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 11ου Δθμ. 

χολείο Θρακλείου, Διευκυντι του 4ου Δθμ. χολείου Ν. Αλικαρναςςοφ, ωσ τακτικό μζλοσ, 

αναπλθροφμενοσ από τθν Αλεγκάκθ Ελευκερία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), με οργανικι 

κζςθ ςτο 3ο Δθμ. χολείο Συμπακίου, Διευκφντρια του 3ο Δθμ. χολείου Συμπακίου. 

4. Λαμπρογιαννάκθσ Θεόφιλοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 

Δθμοτικό χολείο Καλεςςϊν, Διευκυντισ του Δθμοτικοφ χολείου Μοχοφ, ωσ τακτικόσ αιρετόσ 

εκπρόςωποσ των Δθμοςίων Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφ. Ενότθτασ 

Θρακλείου αναπλθροφμενοσ από τον Παπαδόπουλο Σθλζμαχο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 

(Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 16ο Δθμοτικό χολείο Θρακλείου. 
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5. Κοκοβάκθσ Εμμανουιλ , εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο Σ.Ε. του 31ου 

Δθμ. χολείου Θρακλείου, ωσ τακτικόσ αιρετόσ εκπρόςωποσ των Δθμοςίων Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφ. Ενότθτασ Θρακλείου, αναπλθροφμενοσ από τον θφάκθ Νικόλαο, 

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων), με οργανικι κζςθ ςτο 23ο Δθμ. ςχολείο Θρακλείου. 

Γραμματζα του υμβουλίου ορίηουμε τον Κωνςταντάκθ Νικόλαο του Βαςιλείου, εκπαιδευτικό 

κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων) με οργανικι κζςθ ςτο Δθμοτικό χολείο Κουνάβων, ο οποίοσ υπθρετεί με 

απόςπαςθ ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου, αναπλθροφμενο από τθν 

Χατηθμαρκάκθ Διμθτρα του Κωνςταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων) με οργανικι κζςθ 

ςτο 27ο Δθμοτικό χολείο Θρακλείου, θ οποία υπθρετεί ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Θρακλείου. 

 

Επιπλζον : 

 

Β.  τθν περίπτωςθ που το ωσ άνω υμβοφλιο εξετάηει κζματα επιλογισ ςτελεχών εκπαίδευςθσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 (παρ.1) του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), μετζχουν: 

1. Κουτςουράκθ τυλιανι, υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου δαςκάλων ΠΕ70 του 

ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ, ωσ τακτικό μζλοσ,  αναπλθροφμενθ από τον Γρθγοράκθ Ιωάννθ, υντονιςτι 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου δαςκάλων ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ. 

2. Βαρδάκθ Γεωργία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 με οργανικι κζςθ ςτο 4ο Δθμ. χολείο 

Θρακλείου,  ωσ τακτικό μζλοσ,  αναπλθροφμενθ από τθν Γάςπαρθ Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 με 

οργανικι κζςθ ςτο 1ο Δθμ. χολείο Ν. Αλικαρναςςοφ, Διευκφντρια του 37ου Δθμοτικοφ χολείου 

Θρακλείου. 

 

Γ.  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) Ανδρουλιδάκθσ Αλζξανδροσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 11 (Φυςικισ Αγωγισ), ο οποίοσ 

υπθρετεί ςτο «ΠΑΓΚΡΘΣΙΟ» Εκπαιδευτιριο, αναπλθροφμενοσ από τον Κουρουτό Μιχάλθ, εκπαιδευτικό 

κλάδου ΠΕ 03 (Μακθματικϊν), ο οποίοσ υπθρετεί ςτθ «ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΧΟΛΘ» Ακθνϊν, Πατιςια. 

2) Μιχελογιαννάκθ – Καραβελάκθ Αταλάντθ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), θ οποία 

υπθρετεί ςτο «ΠΑΓΚΡΘΣΙΟ» Εκπαιδευτιριο, αναπλθροφμενθ από τον αρρι Χριςτο, εκπαιδευτικό κλάδου 

ΠΕ 04.02 (Χθμικϊν), ο οποίοσ υπθρετεί ςτο εκπαιδευτιριο «ΚΩΣΕΑ – ΓΕΙΣΟΝΑ». 

Δ.  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 Ιδιωτικών χολείων (.Ι..) : 

1) Αργουδζλθσ Ζαννισ, ιδιοκτιτθσ του Ιδιωτικοφ Εκπαιδευτθρίου «ΗΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ» 

με ζδρα το Θράκλειο Κριτθσ, οδόσ Καλομοίρθ 25 και Αρχελάου (περιοχι Αγίου Ιωάννθ), αναπλθροφμενοσ 
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από τον Κυραϊλίδθ Χαράλαμπο, Πρόεδρο «Ι, ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΤΡΑΪΛΙΔΘ» με ζδρα τθν 

Ακινα, οδόσ  Παφλου Μελά 29, Καρζασ.  

2) Κοπιδάκθσ Γιάννθσ, ιδιοκτιτθσ του Ιδιωτικοφ Δθμοτικοφ χολείου «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ» με ζδρα 

το Θράκλειο Κριτθσ (περιοχι Αγίου Ιωάννθ), αναπλθροφμενοσ από τθν Μαυροματάκθ Μαριάννα, 

ιδιοκτιτρια των Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτθρίων «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΜΑΤΡΟΜΑΣΑΚΘ» με ζδρα τα Χανιά, οδόσ 

τζρμα Παπαναςταςίου. 

 

Ε. τισ περιπτϊςεισ που το ωσ άνω υμβοφλιο ςυνεδριάηει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 

26 (παρ. 1) του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) και 203 (παρ.3) του ν. 4610/19 (ΦΕΚ 70/τ.Αϋ/07-

05-19) για τον οριςμό διευκυντϊν, υποδιευκυντϊν και προϊςταμζνων ιδιωτικϊν ςχολείων, αντί των 

αιρετϊν εκπροςϊπων των δθμοςίων εκπαιδευτικϊν μετζχουν οι εξισ εκπρόςωποι τθσ Ομοςπονδίασ 

Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και υνδζςμου Ιδιωτικϊν χολείων (.Ι..) : 

1. Ανδρουλιδάκθσ Αλζξανδροσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 11 (Φ.Α.), ωσ τακτικό μζλοσ με 

αναπλθρϊτριά του τθν Μιχελογιαννάκθ-Καραβελάκθ Αταλάντθ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δαςκάλων), 

αμφότεροι υπθρετοφντεσ ςτο ιδιωτικό εκπαιδευτιριο «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ» με ζδρα το Θράκλειο Κριτθσ 

(Πανδάρεω 61 περιοχι Φιλοκζθ Άγιοσ Ιωάννθσ).  

2.  Κοπιδάκθσ Γιάννθσ, ιδιοκτιτθσ του ιδιωτικοφ εκπαιδευτθρίου «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ» με ζδρα το 

Θράκλειο Κριτθσ (Πανδάρεω 61 περιοχι Φιλοκζθ Άγιοσ Ιωάννθσ), ωσ τακτικό μζλοσ με αναπλθρωτι του 

τον Αργουδζλθ Ζαννι, ιδιοκτιτθ του ιδιωτικοφ εκπαιδευτθρίου «ΗΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ» με ζδρα το 

Θράκλειο Κριτθσ (Καλομοίρθ 25 και Αρχελάου περιοχι Αγίου Ιωάννθ).  

 
Θ κθτεία όλων των τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν και των γραμματζων του ανωτζρω υμβουλίου 
λιγει ςτισ 31-12-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π/ΘΜΙΑ & 
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1) Δ/νςθ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου 

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) 
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