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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντή του 6/θεσιου Δημοτικού Σχολείου
Ανάληψης Χερσονήσου»

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

1.25/02/2016 Εκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
2.Από 25/02/2016 έως 02/03/2016 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
3.02/03/2016 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

στο σύλλογο διδασκόντων  - Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας. -Ανακοίνωση των
πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.
Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι
υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

4.Από 03/03/2016 έως 04/03/2016  Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για
τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική
κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους συλλόγους
διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητά τους – Κοινοποίηση στη σχολική
μονάδα του πίνακα εκλογέων. 

5.04/03/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων, τόσο
των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.

6.07/03/2016 Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της
μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Διαβίβαση
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 ΔΙ.ΠΕ Ηρακλείου.
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7.08/03/2016 Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής
βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

8.Από 09/03/2016 έως 10/03/2016 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα Μονάδας.
9.11/03/2016 Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

από το διευρυμένο Π.Υ.Σ.Π.Ε.– Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή από τον οικείο
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Α) Για τις ως άνω επαναληπτικές διαδικασίες επιλογής ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που
έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια των αρχικών διαδικασιών επιλογής την περίοδο Μαΐου –
Ιουλίου 2015.

                                                                                                               

Ο   Δ/ντής Π.Ε Ηρακλείου

                                                                                                                  Αποστολάκης Δημήτριος


