
Παναγιώτησ Ποζύδησ        Κϋρκυρα 27.10.2014 
Αιρετόσ ςτο Π.Υ.Σ.Π.Ε Κϋρκυρασ 
Τηλ. 6944502970 
Σχολ.: 2661033479 
 

Ενημερωτικό για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων  

Π.Υ.Σ.Π.Ε, Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε και Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

Συνϊδελφοι, 

Για καλύτερη ενημϋρωςη ςασ καταγρϊφω ςημαντικϊ ςτοιχεύα που αφορούν ςτισ εκλογικϋσ διαδικαςύεσ 

τησ Τετϊρτησ 5 του Νοϋμβρη: 

1. Οι εκλογϋσ θα διεξαχθούν ςτο Δημοτικό Σχολεύο Παλαιϊσ Πόλησ Κϋρκυρασ (πλατεύα Δημαρχεύου). 

Η ψηφοφορύα, που θα γύνει ςε δύο (2) εκλογικϊ τμόματα ςτο χώρο του ςχολεύου, θα ξεκινόςει ςτισ 9 το 

πρωύ και θα ολοκληρωθεύ ςτισ 5 το απόγευμα.   

2. Έχει δοθεύ μύα (1) ημϋρα ϊδεια, την ημϋρα των εκλογών (Τετϊρτη 5 Νοεμβρύου 2014), ςε όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ που πρόκειται να ψηφύςουν. 

3. Οι εκλογϋσ αυτϋσ αποτελούν υπηρεςιακό – διοικητικό διαδικαςύα και για τη ςυμμετοχό ςε 

αυτϋσ δεν καταβϊλλεται καμύα  οικονομικό ςυνδρομό. 

4. Οι εκλογεύσ θα ψηφύζουν με την επύδειξη τησ αςτυνομικόσ τουσ ταυτότητασ ό ϊλλου δημόςιου εγγρϊφου.  

6. Κϊθε ψηφοφόροσ θα ςημειώςει ςε κϊθε ψηφοδϋλτιο που θα επιλϋξει μϋχρι δύο (2) ςταυρούσ για τουσ 

υποψηφύουσ του ύδιου ςυνδυαςμού. Δηλαδό μϋχρι 2 για το Π.Υ.Σ.Π.Ε (ϊςπρα ψηφοδϋλτια), μϋχρι 2 για το 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε (γαλϊζια ψηφοδϋλτια) και μϋχρι 2 για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (πρϊςινα ψηφοδϋλτια). Επιςημαύνεται ότι 

από τη νομοθεςύα δεν προβλϋπονται λευκϊ ψηφοδϋλτια. 

7. Δικαύωμα ψόφου ϋχουν όλοι οι τακτικού εκπαιδευτικού που υπηρετούν ςε ςχολεύα τησ Περιφϋρειασ τησ 

Διεύθυνςησ Π.Ε. Κϋρκυρασ και οι αναπληρωτϋσ, καθώσ και οι εκπαιδευτικού που υπηρετούν με απόςπαςη 

ςτα γραφεύα τησ Διεύθυνςησ Π.Ε Κϋρκυρασ.  

8. Όςοι εκπαιδευτικού ϋχουν αποςπαςτεύ από ϊλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε (εκτόσ Κϋρκυρασ) ψηφύζουν ςτο Π.Υ.Σ.Π.Ε 

Κϋρκυρασ, ενώ όςοι ϋχουν διατεθεύ από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κϋρκυρασ ψηφύζουν ςτο Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κϋρκυρασ. 

9. Οι αποςπαςμϋνοι εκπαιδευτικού από ϊλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε που απουςιϊζουν με ϊδεια κϊθε μορφόσ ψηφύζουν 

ςτο Π.Υ.Σ.Π.Ε τησ  οργανικόσ τουσ θϋςησ.  

10. Όςοι εκπαιδευτικού ανόκουν οργανικϊ ςτο Π.Υ.Σ.Π.Ε Κϋρκυρασ και υπηρετούν με απόςπαςη εκτόσ των 

ςχολικών μονϊδων (Ο.Τ.Α., ΚΠΕ, ΠΕΚ, Βουλευτικϊ γραφεύα κ.τ.λ) ψηφύζουν ςτο ΠΥΣΠΕ Κϋρκυρασ.    

Εύμαι ςτη διϊθεςό ςασ για κϊθε πρόςθετη πληροφορύα, 

Παναγιώτησ Ποζύδησ 
Αιρετόσ ςτο Π.Υ.Σ.Π.Ε Κϋρκυρασ 


