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10/2/2016 Έθδνζε πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

 Από 10/2/2016 έσο 15/2/2016 θαη ώξα 14:00 Δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

ππνςεθηόηεηαο. 

 

 16/2/2016 Δηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο ησλ ππνςεθίσλ  –  Εθινγή εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζην 

ζύιινγν δηδαζθόλησλ - Πξνεηνηκαζία εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

18/2/2016   Αλαθνίλσζε ησλ πηλάθσλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο – Αλαθνίλσζε πηλάθσλ ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Επηζεκαίλεηαη όηη ζηνπο πίλαθεο ησλ 

αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνύλ ηα ηππηθά 

πξνζόληα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

Από 19/2/2016 έσο 23/2/2016  Καηάζεζε ελζηάζεσλ ζηελ νηθεία δηεύζπλζε  ηόζν γηα ηνπο 

πίλαθεο ππνςεθίσλ νη νπνίνη πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο όζν  θαη γηα ηνπο πίλαθεο ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ – Πξναηξεηηθή θαηάζεζε ηνπ 

βηνγξαθηθνύ θαη απηνπαξνπζίαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ πνπ ζα 

απνηηκήζνπλ ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπο - θνηλνπνίεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ πίλαθα 

εθινγέσλ. 

 

 24/2/2016 Εθδίθαζε ελζηάζεσλ – Αλαθνίλσζε ηειηθώλ αλακνξθσκέλσλ ηόζν ησλ πηλάθσλ 

ππνςεθίσλ νη νπνίνη πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο όζν 

θαη ησλ πηλάθσλ ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά  γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

25/2/2016 Σπλεδξίαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κπζηηθήο ςεθνθνξίαο – Σύληαμε πξαθηηθνύ εθνξεπηηθήο επηηξνπήο - Απνζηνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ζηελ Κεληξηθή Επηηξνπή Εθινγώλ κε 

ειεθηξνληθό ηξόπν. Απνζηνιή πξαθηηθνύ εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζηελ θεληξηθή επηηξνπή 

εθινγώλ - Σύληαμε πξαθηηθνύ Κεληξηθήο Επηηξνπήο Εθινγώλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

πξόηαζε γηα απνθιεηζκό ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έιαβαλ ην απαηηνύκελν πνζνζηό 20%, 

θαζώο θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλνπλ νη ππνςήθηνη πνπ ζπλερίδνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κε βάζε ηνλ αξηζκό ςήθσλ πνπ έιαβαλ - Δηαβίβαζε ηνπ ελ ιόγσ πξαθηηθνύ ζηελ 

νηθεία Δηεύζπλζεο.   

 

26/2/2016 Καηαρώξεζε βαζκνινγίαο-Οινθιήξσζε θαη αλάξηεζε πίλαθα ηεο ηειηθήο 

βαζκνινγίαο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο.  

 

Από 29/2/2016 έσο 2/3/2016 Καηάζεζε ελζηάζεσλ γηα ηνλ ηειηθό πίλαθα 

 

3/3/2016 Εθδίθαζε ελζηάζεσλ – Πξόηαζε ηνπνζέηεζεο Δηεπζπληή Σρνιηθήο Μνλάδαο από 

ην ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αζήλαο- Σπκβνύιην Επηινγήο ζηνλ Πεξηθεξεηαθό Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο   

 
 


