
 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ :  

 
«Ανακοίνωςη πινάκων υποψηφίων Διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων Διεφθυνςησ 
Π.Ε. Πειραιά» 

ΧΕΣ: Ο Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-05-2015/τ.Α’) 

Η με αρικ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840 /E3/20-5-2015 Τ.Α. (ΦΕΚ 915/20-5-2015/τ.Β’) 

Η με αρικ. Πρωτ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 Εγκφκλιοσ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
Η με αρικ. Πρωτ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 Εγκφκλιοσ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
Η με αρικ. Πρωτ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 Εγκφκλιοσ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
Η με αρικ. Πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-05-2015 Τ.Α. 
Η με αρικ. Πρωτ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 Εγκφκλιοσ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
Η με αρικ. Πρωτ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 Εγκφκλιοσ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
 

Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Πειραιά ανακοινϊνει: α) αλφαβθτικό πίνακαμοριοδότθςθσόλων των 
υποψθφίων και β) πίνακαανά ςχολικι μονάδακαι κατά φκίνουςα ςειράτων αντικειμενικϊν μορίων. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτοναλφαβθτικό πίνακα ςυμπεριλαμβάνονται και οι υποψιφιοι που δεν πλθροφν τα 
τυπικά προςόντα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
υποβολισ ζνςταςθσ και για τουσ δφο πίνακεσ.Δίπλα από το όνομα του κάκε υποψθφίου κα 
αναγράφονται τα ςχολεία για τα οποία ζχει εκδθλϊςει ενδιαφζρον για τοποκζτθςθ. 

Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ γραπτισ ζνςταςθσ με καταλθκτικι 

θμερομθνία τθ Δευτζρα, 8 Ιουνίου 2015, και ϊρα 14:00. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτοοικείοΠ.Τ..Π.Ε. 

τόςο για τον πίνακα υποψθφίων οι οποίοι πλθροφν τα τυπικά προςόντα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ όςο  και για τον πίνακα των αντικειμενικϊν μορίων . 

Η κατάκεςθ ενςτάςεων κα γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ  ςτθ  Γραμματεία του Π.Τ..Π.Ε. 
Πειραιά,είτεμζςω fax (τθλεομοιοτυπία) ςτα210-41.20.016 και 210-41.17.818. Επιςθμαίνεται ότι θ 
κατάκεςθ ενςτάςεων γίνεται μόνο ςτα Π.Τ..Π.Ε. οργανικισ κζςθσ των υποψθφίων. 

τθν περίπτωςθ υποβολισ τθσ ζνςταςθσ με fax, παρακαλοφνται οι υποψιφιοι όπωσ 
επικοινωνοφν άμεςατθλεφωνικά (210-42.24.919, 210-41.77.851) με τθ Γραμματεία του Π.Τ..Π.Ε. 
Πειραιά προκειμζνου να επιβεβαιϊςουν τθν παραλαβι τθσ. 
 Σθσ παροφςασ να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων μασ. 
 

 
 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

---------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ 
&  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΑΣΣΙΚΗ 

Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΙΡΑΙΑ 
------------------- 

Σαχ. Δ/νςθ : Καραολι - Δθμθτρίου 50 
 185 32       ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ιςτοςελίδα : http://dipe-peiraia.att.sch.gr 

Πλθροφορίεσ  : 
Κάτςαρθ Δωροκζα 
Πολφηου Αναςταςία 
Σςολάκθ Αικατερίνθ 

Σθλζφωνο      : 210 –41.77.851 
FAX : 210 - 41.17.818 
e-mail : mail@dipe-peiraia.att.sch.gr 

Πειραιάσ, 4 Ιουνίου 2015 

Αρ. Πρωτ.  Π.Ε. 5245 

ΠΡΟ: 1) 4/κζςια και άνω Δθμοτικά χολεία Δ/νςθσ 
Π.Ε. Πειραιά 

 2) Πειραματικά Δθμοτικά χολεία που 
εδρεφουν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ 
Δ/νςθσ Π.Ε. Πειραιά 

 3) Εγγεγραμμζνοι υποψιφιοι Διευκυντζσ 
(Δια των Διευκυντϊν των αντίςτοιχων 
ςχολικϊν μονάδων) 

 ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΟΙΝ: Περιφερειακι Δ/νςθ Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικισ 

O Διευκυντισ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Πειραιά 
 
 
 

ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 


