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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Τρίκαλα,  24 -  07 - 2017 
Αριθμ. πρωτ.:  3372 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
------- 

  

Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :      Ε. Οικονόμου  
                                Ρ. Ντίνα 
Τηλ.:                        24310 46488 
FAX                         : 24310 46476 
E-mail                     : mail@dipe.tri.sch.gr 

ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών 
μονάδων αρμοδιότητάς μας  

(διά των  Διευθυντών και Προϊσταμένων 
των Δημοτικών σχολείων)  

   

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Κυρωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών 
μονάδων Π.Ε. Τρικάλων και κλήση υποψηφίων για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών 
μονάδων» 

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε. 
Τρικάλων (συνημμ. 1ο) ο οποίος κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 8007/24-07-2017 Απόφαση της Περιφερειακής 
Δ/ντριας Εκπ/σης Θεσσαλίας και Πίνακα με τις προς πλήρωση σχολικές μονάδες (συνημμ. 2ο) . 

Οι υποψήφιοι Διευθυντές καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων με ενιαία σειρά 
προτίμησης την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017.  

Η αίτηση (συνημμ. 3ο) υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.  

Υπενθυμίζεται ότι: 

Α. οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών 
μονάδων της Π.Ε. Τρικάλων που ανακοινώνονται με το παρόν μας έγγραφο στον συνημμένο πίνακα 

Β. οι δηλώσεις υποβάλλονται με ενιαία σειρά προτίμησης 

Γ. ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του 
Διευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί ενώ υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του 
Διευθυντή αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Επισημαίνεται ότι η λειτουργικότητα των προς πλήρωση σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018 
ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί.   

 
Συνημμένα: 

1. Κυρωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων 
Δ/ντών 

2. Πίνακας με τις προς πλήρωση σχολικές μονάδες  
3. Δήλωση Προτίμησης Σχολικών Μονάδων Υποψηφίων Διευθυντών 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ 

 


