
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 

Από 30/08/2017 έως04/09/2017  Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 

Από 05/09/2017 έως 06/09/2017 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων  

Από 05/09/2017 έως 07/09/2017 Ενημέρωση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης άλλων 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τυχόν υποψηφιότητες εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν σε 

σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και για τους οποίους απαιτείται έκφραση γνώμης.  

Από 05/09/2017 έως 08/09/2017 Αποστολή από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις σχολικές 

μονάδες αρμοδιότητάς τους, πινάκων των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών που 

υπηρετούσαν σε αυτές έως στις 6/6/2017 και έχουν δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Υπόδειξη 

του αρχαιότερου εκπαιδευτικού ( με βάση το ΦΕΚ διορισμού ) ως προεδρεύοντα της ειδικής 

συνεδρίασης. 

08/09/2017 Ανακοίνωση του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών 

μορίων κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα των αντικειμενικών μορίων θα 

συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη 

διαδικασία επιλογής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής ένστασης.   

Από 08/09/2017 έως 12/09/2017 Κατάθεση ενστάσεων στη διεύθυνση τόσο κατά της μη 

αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων  

13/09/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού 

πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά, ο οποίος πλέον περιλαμβάνει μόνο 

τους υποψηφίους που οριστικά έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία. 

Από 13/09/2017 έως 14/09/2017 Αποστολή από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις σχολικές 

μονάδες  αρμοδιότητάς τους, πινάκων των υποψηφίων για τους οποίους οι συνυπηρετούντες 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας οφείλουν να διατυπώσουν γνώμη. Οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένοι ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχουν 

υποβάλει αίτηση. 

15/09/2017 Ειδική συνεδρίαση των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και διεξαγωγή 

της διαδικασίας έκφρασης γνώμης - Σύνταξη πρακτικών  – Αυθημερόν αποστολή πρακτικών 

με τηλεομοιοτυπία στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

15/09/2017 Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης 

15/09/2017 Αποστολή πρακτικών και φύλλων αποτίμησης στην αρμόδια Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης είτε ταχυδρομικά ( ταχυμεταφορά με απόδειξη παραλαβής ) είτε αυτοπροσώπως 

– Κοινοποίηση σε κάθε υποψήφιο αντίγραφο του πρακτικού που τον αφορά  

Από 18/09/2017 έως 19/09/2017 Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου 

επιλογής 

20/09/2017 Κατάρτιση και ανάρτηση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής 

βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Από 20/09/2017 έως 22/09/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα 

25/09/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών 

πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους 

προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.  



26/09/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων με ενιαία σειρά 

27/09/2017 Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών σχολικών μονάδων από το Συμβούλιο 

Επιλογής  

29/09/2017 Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών σχολικών μονάδων από τον οικείο 

Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

02/10/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών σχολικών μονάδων  

                                                                                     


