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ΘΕΜΑ: «8η Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των 
Μειονοτικών Σχολείων Θράκης – ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.694/77(ΦΕK 264/Α') « Περί Μ/κών Σχολείων της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας εις Δ. Θράκην» 
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ24/Α')«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  …  και άλλες διατάξεις» 
3.       Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 68 παρ.15 και παρ.3 αντίστοιχα του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α') « 
Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
 4.         Τις διατάξεις  του άρθρου 17  του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ  169/Α΄) « Πρόσβαση των  μόνιμων κατοίκων 
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις» 
5. Την αριθ.  πρωτ. 209295/Η2/04-12-2018 Υπουργική (ΦΕΚ 5683/Β΄) Απόφαση  του ΥΠΠΕΘ «Διαδικασία 
εκλογής Εφορειών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης » 
6. Την αριθ.  πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση 
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» 
7. Την αριθ. πρωτ. Φ.8.2/6/11942/1-12-2020 Απόφασή μας «προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 
μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων Θράκης» 
8. Την αριθμ.  πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020  (ΦΕΚ 5486/Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»  
9.  Την αριθμ.  πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10-02-2021  (ΦΕΚ 534/Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
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Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 
10. Την αριθμ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ. 1813/01-02-2021   (ΑΔΑ ΩΙΤΘ46ΜΤΛΗ6-9Φ1),   εγκύκλιο  της 
Διεύθυνσης  Διαχείρισης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Τμήματος  Πειθαρχικής   Ευθύνης  και   Δεοντολογίας  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών  «Μέτρα  και  ρυθμίσεις  στο  πλαίσιο  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού   –   30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» 
11.  Την  αριθμ.   πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021   (ΑΔΑ 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),   εγκύκλιο  της 
Διεύθυνσης  Διαχείρισης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Τμήματος  Πειθαρχικής  Ευθύνης  και  Δεοντολογίας   του  
Υπουργείου  Εσωτερικών  «Μέτρα και  ρυθμίσεις στο πλαίσιο  της  ανάγκης  περιορισμού  της διασποράς του 
κορωνοϊού   –   32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» 
12.  Την αριθμ.  πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3-03-2021  (ΦΕΚ 843/Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 
2021 και ώρα 6:00» 
13. Την  αριθμ.   πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ. 5132/23-03-2021   (ΑΔΑ ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ),   εγκύκλιο  της 
Διεύθυνσης  Διαχείρισης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Τμήματος  Πειθαρχικής  Ευθύνης  και  Δεοντολογίας   του  
Υπουργείου  Εσωτερικών  «Μέτρα και  ρυθμίσεις στο πλαίσιο  της  ανάγκης  περιορισμού  της διασποράς του 
κορωνοϊού   –   36η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» 
14. Την αριθμ.  πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26-03-2021  (ΦΕΚ 1194/Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00» 
15.  Την αριθμ.  πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16-04-2021  (ΦΕΚ 1558/Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» 
16.  Την  αριθμ.   πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ. 6602/13-04-2021   (ΑΔΑ 9ZNH46MTΛ6-ΕΟΟ),   εγκύκλιο  της 
Διεύθυνσης  Διαχείρισης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Τμήματος  Πειθαρχικής  Ευθύνης  και  Δεοντολογίας   του  
Υπουργείου  Εσωτερικών  «Μέτρα και  ρυθμίσεις στο πλαίσιο  της  ανάγκης  περιορισμού  της διασποράς του 
κορωνοϊού   –   39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» 
17.  Το αριθμ.πρωτ. Φ.8.2/6/1916/2-03-2021 έγγραφό μας «προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας «Διαδικασία της εκλογής εφορειών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης 
18. Την από  04-03-2021 τηλεφωνική επικοινωνία μας με τον ΕΟΔΥ  και τη  Γενική  Γραμματεία Πολιτικής  
Προστασίας.  
19.       Την αριθ.  πρωτ. Φ.8.2/6/12433/15-12-2020 Απόφασή μας «Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για 
την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων  Θράκης -ορισμός νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών» 
20. Την από 4-01-2021 ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την οποία τα γυμνάσια και τα λύκεια, 
ξεκινούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση την Παρασκευή 8/1/2021 και η δια  ζώσης επαναλειτουργία τους θα 
εξεταστεί το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, διατηρούνται  σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης 
και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
21. Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/6/95/7-01-2021 Απόφασή μας  «2η Τροποποίηση προκήρυξης  εκλογών για 
την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων  Θράκης - ορισμός νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών» 
22.  Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/6/509/20-01-2021 Απόφασή μας «3ηΤροποποίηση προκήρυξης εκλογών για 
την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών   Σχολείων Θράκης - ορισμός νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών» 
23.  Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/6/989/2-02-2021 Απόφασή μας «4η Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για 
την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών  Σχολείων Θράκης - ορισμός νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών» 
24. Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/6/1585/19-02-2021 Απόφασή μας «5η Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για 
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την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών  Σχολείων Θράκης - ορισμός νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών» 
25.  Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/6/2059/5-03-2021 Απόφασή μας «6η Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για 
την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών  Σχολείων Θράκης - ορισμός νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών» 
26. Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/6/2658/28-03-2021 Απόφασή μας «7η Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για 
την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών  Σχολείων Θράκης - ορισμός νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών» 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούμε το πρώτο άρθρο της αριθμ.πρωτ. Φ.8.2/6/11942/1-12-2020 Απόφασής μας με θέμα 
«προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων Θράκης» 
μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και ορίζουμε νέα ημερομηνία την 18η  Μαΐου 2021, 
ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:00 μέχρι 17:00. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.πρωτ. Φ.8.2/6/11942/1-12-2020 Απόφασή μας με θέμα «προκήρυξη εκλογών 
για την ανάδειξη μελών νέων σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων Θράκης». 
Σε περίπτωση που πριν την ορισθείσα ημερομηνία, εκδοθεί ΚΥΑ  άρσης των περιοριστικών μέτρων ή δοθεί 
συναίνεση των ειδικών για τη διεξαγωγή των εκλογών, θα οριστεί νέα ημερομηνία. 
Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων των Σχολείων για να λάβουν γνώση οι 
γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου. 

                                                                                              Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ 

Κοινοποίηση : 
1. ΥΠΑΙΘ 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
e-mail : minister@minedu.gov.gr 
Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
e-mail : dipmin1@minedu.gov.gr 
Γραφείο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
e-mail : grammyfp1@minedu.gov.gr 
Γραφείο Γ.Γ. Θρησκευμάτων 
e-mail : secretary@ggth.gov.gr 
ΔΙΠΟΔΕ 
e-mail:dipode1@minedu.gov.gr 

  1.Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.Ξάνθης και Ροδόπης  
  2.Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης και Ροδόπης  
  3. Μειονοτικά Σχολεία (μέσω των Δ/νσεων Π. & Δ.Ε.) 
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