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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΘΕΜΑ: «Χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του 4/θεσιου
Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων της Δ.Π.Ε. Αιτωλ/νιας»
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ.: 12266/21-10-2016 έγγραφο της Δ.Π.Ε Αιτωλ/νίας, με
θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη
διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή 4/Θ., Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων»
Σε συνέχεια της ανωτέρω προκήρυξης σας αποστέλλουμε το χρονοδιάγραμμα της
διαδικασίας επιλογής διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων , το οποίο θα
πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθεί και έχει ως εξής:
 21-10-2016: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Από 24-10-2016 έως και 31-10-2016: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
υποψηφιότητας.
 Από 24-10-2016 έως 03-11-2016: Διαδικασία μοριοδότησης υποψηφίων –
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής από το σύλλογο διδασκόντων – Προετοιμασία
εκλογικής διαδικασίας.
 04-11-2016: Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά
προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πίνακα των
αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.
 Από 04-11-2016έως 08-11-2016: Κατάθεση ενστάσεων στη Δ.Π.Ε. Αιτωλ/νίας
για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του
βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στο σύλλογο διδασκόντων
που θα αποτιμήσει την υποψηφιότητάς τους – κοινοποίηση στις οικείες
σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων.
 09-11-2016: Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου τόσο
του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη
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διαδικασία επιλογής όσο και του πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά
φθίνουσα σειρά.
10-11-2016: Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων
και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας ( Η διαδικασία της
ψηφοφορίας θα ξεκινήσει τη λήξη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου της
σχολικής μονάδας-13:15 μ.μ.- και εντός του εργασιακού ωραρίου.)– Σύνταξη
πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων της
μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.
11-11-2016: Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική
Επιτροπή Εκλογών – Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα
περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το
απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που
λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό
ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση
Π.Ε.
11-11-2016: Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων
της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Από 14-11-2016 έως 16-11-2016: Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
Από 17-11-2016 έως 19-11-2016: Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης
Διευθυντή από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ. Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή από
τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών
σας μονάδων.

Ο Διευθυντής Π.Ε Αιτωλ/νίας

Χρήστος Κολοβός
Κοινοποίηση
1. Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας
2. Διευθύνσεις Π.Ε. όλης της Χώρας
3. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας
4. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Αιτωλοακαρνανίας
5. Κ.Π.Ε Θέρμου
6. Κ.Π.Ε Μεσολογγίου
7. Ε.Ε.Ε.Κ Αιτωλοακαρνανίας
8. ΚΕΔΔΥ Αιτωλοακαρνανίας

