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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μελών των 
Περιφερειακών Τπηρεςιακών υμβουλίων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Π.Ε.) 
και των Περιφερειακών Τπηρεςιακών υμβουλίων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
(Π.Τ..Δ.Ε.) Κρήτησ» 
 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 31  του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/29-07-

2020) «Εκςυγχρονιςμόσ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ και άλλεσ επείγουςεσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων».  

2. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.350/6/106018/Ε3/14-08-2020 εγκφκλιο του Υπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Αναςυγκρότθςθ των ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ …».  

3. Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) 

Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Τοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε  

Τουσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 31 του Ν. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

A/ΘΜΙΑ & B/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΚΡΗΣΗ 
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AYTOTEΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
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 ΠΡΟ: 

Διευθφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτησ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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4713/2020 (Αϋ147) και επικυμοφν να μετζχουν ςτθ ςφνκεςθ του οικείου Περιφερειακοφ 

Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατά 

περίπτωςθ, ωσ μζλθ των υποπαραγράφων 2β και 3β τθσ ανωτζρω διάταξθσ, με κθτεία 

που λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020, να υποβάλουν ςχετικι ηλεκτρονική αίτηςη 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ. 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχουν όλοι οι εν ενεργεία 

Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων τθσ οικείασ βακμίδασ, που πλθροφν τισ νόμιμεσ 

προχποκζςεισ (δθλαδι υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςτθν περιφζρεια του οικείου 

Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου και ζχουν τουλάχιςτον δεκαπενταετι εκπαιδευτικι 

υπθρεςία). 

Οι αιτιςεισ κα απευκφνονται ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

και κα κατατεκοφν θλεκτρονικά ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, από τη Δευτζρα 17-08-2020 ζωσ και τη Σετάρτη 19-08-

2020.  

Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βιογραφικό 

ςθμείωμα, από το οποίο να προκφπτει θ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία των 

αιτοφντων, θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι τουσ κατάρτιςθ, κακϊσ και θ γενικότερθ 

κοινωνικι προςφορά τουσ και ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικζσ δράςεισ. 

Οι προςωρινοί Διευκυντζσ Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, κα εκδϊςουν βεβαίωςθ για κάκε ενδιαφερόμενο διευκυντι ςχολικισ 

μονάδασ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ ςυνδρομι των νόμιμων προχποκζςεων 

ςφμφωνα με τισ υποπαραγράφουσ 2β και 3β τθσ παρ. 1 του  άρκρου 31 του Ν. 

4713/2020 (Αϋ147). 

Μετά από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων, οι προςωρινοί 

Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ να αποςτείλουν ςτθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο 

mail@kritis.pde.sch.gr το αργότερο ζωσ τθν Πζμπτη 20 Αυγοφςτου 2020 και ώρα 10.00 

π.μ, τισ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί μαηί με τα βιογραφικά των υποψθφίων και τισ 

προαναφερόμενεσ βεβαιϊςεισ τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων. 
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Παρακαλοφνται οι προςωρινοί Διευκυντζσ Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, να ενθμερϊςουν τουσ διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

 

                     

 

        

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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