
 

 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΔΒΔΕΑ 

 

Έυρ 31/10/2017  Διαδικαζία ςποβολήρ αιηήζευν ςποτηθιόηηηαρ 
 

01/11/2017 Αποζηολή ηυν αιηήζευν ςποτηθιόηηηαρ ζηην  Πεπιθεπειακή Διεύθςνζη 
Εκπαίδεςζηρ για ηην οποία έσει εκδηλυθεί ενδιαθέπον, με ςπηπεζία ηασςμεηαθοπάρ και 
παπαλαβή ηοςρ  
 

Από 02/11/2017 έυρ 03/11/2017 Διαδικαζία μοπιοδόηηζηρ ηυν ςποτηθίυν – Οπιζμόρ  
εθοπεςηικών επιηποπών -  Καηάπηιζη και ανάπηηζη πίνακα εκλογέυν - Πποεηοιμαζία 
εκλογικήρ διαδικαζίαρ 
 

06/11/2017   Ανακοίνυζη ηος πίνακα ςποτηθίυν οι οποίοι πληπούν ηα ηςπικά πποζόνηα 
ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία επιλογήρ – Ανακοίνυζη πίνακα ηυν ανηικειμενικών μοπίυν καηά 
θθίνοςζα ζειπά. Επιζημαίνεηαι όηι ζηον πίνακα ηυν ανηικειμενικών μοπίυν θα 
ζςμπεπιλαμβάνονηαι και οι ςποτήθιοι πος δεν πληπούν ηα ηςπικά πποζόνηα ζςμμεηοσήρ ζηη 
διαδικαζία επιλογήρ. 
 

Από 06/11/2017 έυρ 08/11/2017  Καηάθεζη ενζηάζευν ζηην οικεία Πεπιθεπειακή Διεύθςνζη 
Εκπαίδεςζηρ ηόζο για ηον πίνακα ςποτηθίυν οι οποίοι πληπούν ηα ηςπικά πποζόνηα 
ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία επιλογήρ όζο  και για ηον πίνακα ηυν ανηικειμενικών μοπίυν  
 

09/11/2017 Εξέηαζη ενζηάζευν – Ανακοίνυζη ηελικού αναμοπθυμένος ηόζο ηος πίνακα 
ςποτηθίυν οι οποίοι πληπούν ηα ηςπικά πποζόνηα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία επιλογήρ όζο 
και ηος πίνακα ηυν ανηικειμενικών μοπίυν καηά θθίνοςζα ζειπά. Ππογπαμμαηιζμόρ 
ζςνενηεύξευν – ενημέπυζη ςποτηθίυν Διεςθςνηών Εκπαίδεςζηρ για ηον ππογπαμμαηιζμό 
ηυν ζςνενηεύξευν.  
 

10/11/2017 Διεξαγυγή ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ μςζηικήρ τηθοθοπίαρ ( Η διαδικαζία ηηρ 
τηθοθοπίαρ θα ξεκινήζει ζηιρ 09:00 και θα ολοκληπυθεί ζηιρ 15:00. )  – Σύνηαξη ππακηικού 
εθοπεςηικήρ επιηποπήρ πος θα πεπιλαμβάνει ηον ςπολογιζμό ηυν μοπίυν πος λαμβάνοςν οι 
ςποτήθιοι με βάζη ηον απιθμό τήθυν πος έλαβαν – Αποζηολή ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ 
μςζηικήρ τηθοθοπίαρ ζηην οικεία Πεπιθεπειακή Διεύθςνζη Εκπαίδεςζηρ με ηλεκηπονικό 
ηπόπο.  
 

13/11/2017 Αποζηολή ππακηικού εθοπεςηικήρ επιηποπήρ ζηην οικεία Πεπιθεπειακή Διεύθςνζη 
Εκπαίδεςζηρ – Καηασώπηζη βαθμολογίαρ – Ανάπηηζη μοπιοδόηηζηρ ηηρ τηθοθοπίαρ   
 

Από 13/11/2017 έυρ 14/11/2017 Σςνενηεύξειρ ηυν ςποτηθίυν ενώπιον ηος ζςμβοςλίος 
επιλογήρ - Ολοκλήπυζη και ανάπηηζη πινάκυν ηηρ ηελικήρ βαθμολογίαρ ηυν ςποτηθίυν 
ζηην ιζηοζελίδα ηηρ οικείαρ Πεπιθεπειακήρ Διεύθςνζηρ Εκπαίδεςζηρ  
 

Από 15/11/2017 έυρ 17/11/2017 Καηάθεζη ενζηάζευν για ηον ηελικό πίνακα 
 

Από 20/11/2017 Εξέηαζη ενζηάζευν – καηάπηιζη αναμοπθυμένος πίνακα και αποζηολή ηοςρ 
ππορ κύπυζη ζηον Υποςπγό Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν 
 


