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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
                   ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Τρίκαλα,   18-09-2017 
Αριθμ. πρωτ.:  4879 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

------- 

 
 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :      Ε. Οικονόμου, Ρ. Ντίνα 
                                 24310 46488 
FAX                         : 24310 46476 
E-mail                     : mail@dide.tri.sch.gr 
Ιστοσελίδα            :http://dipe.tri.sch.gr/new2/ 
 

 ΠΡΟΣ:  Τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. 
Τρικάλων (διά των Διευθύνσεων 
των σχολείων) 

ΘΕΜΑ: " Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών σχολείων και 
Νηπιαγωγείων Π.Ε. Τρικάλων που παρέμειναν κενές μετά τη διαδικασία επιλογής "  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ. Α΄)  «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις », όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50 τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την 
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017, 
(Φ.Ε.Κ. 78 τ. Α΄) και ιδίως της παρ. 7δ του ίδιου άρθρου. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του υπουργού 
Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β’) : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»  

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/63/133921/Ε3/07-08-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων και επιλογής των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων». 

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/71/144130/Ε3/01-09-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων». 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 3307/18-07-2017 Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αριθμού των τμημάτων και τάξεων των  
Σχολικών μονάδων της Π.Ε. Τρικάλων για το σχολικό έτος 2017-2018» του Δ/ντή Π.Ε. Τρικάλων και την με αριθμ. 
πρωτ. 4231/01-09-2017 που την τροποποιεί.  

7. Την 38η/18-9-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Στελεχών Τρικάλων 
 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ  
 
Μετά τη διαδικασία επιλογής παρέμειναν κενές θέσεις Προϊσταμένου στα παρακάτω 2/θ και 3/θ Δημοτικά σχολεία 
και Νηπιαγωγεία Π.Ε. Τρικάλων 
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Α/Α ΟΡΓΑΝ/

ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α/Α ΟΡΓΑΝ/
ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

1 2/θ 2ο  Νηπ. Καλαμπάκας 4 2/θ Νηπ. Βασιλικής 
2 2/θ 4ο Νηπ. Καλαμπάκας  5 2/θ Νηπ. Φήκης 
3 2/θ 5ο Νηπ. Καλαμπάκας 6 2/θ 20ο Νηπ. Τρικάλων 

 
 

Α/Α ΟΡΓΑΝ/
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/Α ΟΡΓΑΝ/

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1 2/θ ΔΣ Γενεσίου 4 3/θ ΔΣ Πετρωτού 
2 3/θ ΔΣ Διαλεκτού 5 2/θ ΔΣ Στουρναραίικων 
3 2/θ ΔΣ Οξύνειας 6 2/θ 1ο Ειδ. ΔΣ Καλαμπάκας 

 
και ΚΑΛΕΙ  

 
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα παραπάνω 2/θ και 3/θ Δημοτικά σχολεία και 
Νηπιαγωγεία, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης Προϊσταμένου 
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΠΕ Τρικάλων μέσω της σχολικής τους μονάδας από 18 
Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου 2017. 
 
Ο ορισμός Προϊσταμένου θα γίνει για ένα έτος, μέχρι 21-06-2018 εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό που υπηρετεί με 
απόσπαση στη σχολική μονάδα ή μέχρι 31-8-2018 εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό με οργανική θέση στο σχολείο 
που δεν επιθυμούσε την επιλογή του. 
  

Υποβλητέα δικαιολογητικά 
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 υποβάλλονται 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου και συνοδεύονται από: 

1. Βιογραφικό σημείωμα 
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και 

διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί 
τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα 
διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 17 του 
ν. 4327/2015 και γ) δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 26 του ν.3848/2010.  

 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το 
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να 
έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο 
όργανο. 
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Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση καθηκόντων, 
διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν 
χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 
 
Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας προκήρυξης όπως ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς 
αρμοδιότητάς τους.  
 

 

Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφίου 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
 

Εσωτ. διανομή:  

Γραφείο Εκπ/κών θεμάτων 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ 


