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 ΠΡΟ: Όπωσ ο πίνακασ αποδεκτών 

           

 

Θέμα: «Δκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Τπηρεσιακά σμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Δκπ/σης» 

 

 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1/2003 «Σύλζεζε, ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθώλ 
ζπκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο, αξκνδηόηεηεο απηώλ, όξνη, 
πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία εθινγήο ησλ αηξεηώλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ησλ ζπκβνπιίσλ 
απηώλ» όπσο δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ αξηζκ. 1/3-1-2003 Τεύρνο Α’), ζαο 
γλσζηνπνηνύκε ηα εμήο: 

1. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ κειώλ ησλ ΠΥΣΠΔ, ΠΥΣΓΔ, ΑΠΥΣΠΔ, ΑΠΥΣΓΔ, ΚΥΣΠΔ θαη 
ΚΥΣΓΔ ζα δηεμαρζνύλ ηελ Τεηάξηε 7 Ννεκβξίνπ 2012. 

2. α. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ έρνπλ νη ηαθηηθνί εθπαηδεπηηθνί (δηνξηζκέλνη ζε κόληκεο ζέζεηο) ηεο 
δεκόζηαο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά πεξίπησζε, θαζώο θαη νη πξνζσξηλνί 
αλαπιεξσηέο.  

β. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη έρνπλ κόλν νη θαηά ηα αλσηέξσ ηαθηηθνί εθπαηδεπηηθνί πιελ ησλ 
ππεξεηνύλησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ. 

γ. Σηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θάζε Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο ςεθίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (ηαθηηθνί ή 
αλαπιεξσηέο) πνπ ππεξεηνύλ είηε νξγαληθά είηε κε απόζπαζε ζε ζρνιεία ηεο Γηεύζπλζεο  
Δθπαίδεπζεο (ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γεύηεξεο Δπθαηξίαο , θιπ.). 

δ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη απνζπαζκέλνη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ (Κ.Υ., Παλεπηζηήκηα, ΙΔΠ,  
θιπ.) θαζώο θαη νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζην εμσηεξηθό ( Αξηζκ. 3389/4-11-2008 άπνςε ηνπ 
Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ), εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιόγνπο εθινγέσλ ηεο 
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη ςεθίδνπλ ελώπηνλ ηεο νηθείαο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Οη απνπζηάδνληεο 
κε άδεηα θάζε κνξθήο ςεθίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

ε. Δθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
ππεξεηνύλ κε απόζπαζε ζε ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ 
Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο, ςεθίδνπλ - όπσο θαη ζηηο αληίζηνηρεο αξραηξεζίεο ηνπ 2010 - ζηηο 
Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ησλ πεξηνρώλ όπνπ ππεξεηνύλ. 

ζη. Δθπαηδεπηηθνί κε νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιείν ή ππεξεζία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ 
έρνπλ δηαηεζεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ζρνιείν ή ππεξεζία ηεο Π.Δ.) ή θαη αληίζηξνθα, 
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηεο Γηεύζπλζεο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή ππεξεηνύλ 
κε απόζπαζε. 
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3. Οη ππνςεθηόηεηεο εθ κέξνπο ζπλδπαζκώλ ππνςεθίσλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα 
ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη Πέκπηε 20 Σεπηεκβξίνπ 2012:  

α. Σην δηεπζπληή ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθινγή αηξεηώλ κειώλ ησλ ΠΥΣΠΔ 
θαη ΠΥΣΓΔ, 

β. Σηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθινγή αηξεηώλ κειώλ ησλ ΑΠΥΣΠΔ, 
θαη ΑΠΥΣΓΔ θαη  

γ. Σην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
γηα ηελ εθινγή αηξεηώλ κειώλ ηνπ ΚΥΣΠΔ θαη ηνπ ΚΥΣΓΔ. 

 Οη απνδέθηεο ησλ ππνςεθηνηήησλ ζα αλαθεξύμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κέρξη ηηο 10-10-2012. 

4. Μέρξη ηηο 26-10-2012 ζα ζπγθξνηεζνύλ από ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο: 

α. Τξηκειείο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ζηελ έδξα θάζε Γηεύζπλζεο, ρσξηζηά γηα θάζε βαζκίδα 
εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζα δηεμάγνπλ ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ κειώλ ησλ ΠΥΣΠΔ, 
ΠΥΣΓΔ, ΑΠΥΣΠΔ ΑΠΥΣΓΔ, ΚΥΣΠΔ θαη ΚΥΣΓΔ. Δπηζεκαίλνπκε όηη ζε Γηεπζύλζεηο όπνπ 
ππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνη από ηεηξαθόζηνη (400) εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα ζπγθξνηνύληαη 
πεξηζζόηεξεο από κία εθνξεπηηθέο επηηξνπέο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ ε κεηαθίλεζε 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη δύζθνιε από ηελ έιιεηςε θαζεκεξηλήο ζπγθνηλσλίαο κπνξεί ν 
Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο λα ζπγθξνηεί εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, γηα ηε 
δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη απνκνλσκέλε από ηε 
ζπγθνηλσλία. 

β. Τξηκειείο λνκαξρηαθέο επηηξνπέο ζε θάζε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο νη νπνίεο επνπηεύνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ, 
ζπγθεληξώλνπλ θαη κεηαβηβάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ. 

5.  Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ εθινγέσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο επξύηεξεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
ρνξεγείηαη άδεηα κηαο (1) εκέξαο ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο  πνπ ζα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο 
δηθαίσκα. Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα ελεκεξώζνπλ έγθαηξα ηνπο 
καζεηέο. 

6.   Οη ππνςήθηνη αηξεηνί εθπξόζσπνη γηα ηα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ, 
κπνξνύλ λα απνπζηάζνπλ από ηελ ππεξεζία ηνπο σο εμήο: 

α. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Κεληξηθά Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα πέληε (5) εκέξεο. 

β. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Αλώηεξα Πεξηθεξεηαθά Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα ηξεηο (3) εκέξεο. 

γ. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πεξηθεξεηαθά Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα δύν (2) εκέξεο. 

 Δπηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 
Π.Γ.1/2003, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ αηξεηώλ κειώλ ησλ Υπεξεζηαθώλ Σπκβνπιίσλ (θαλνληθή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, δηαινγή 
ησλ ςεθνδειηίσλ - αξίζκεζε θαη κνλνγξαθή ςεθνδειηίσλ - κνλνγξαθή δίπια από ην όλνκα ηνπ 
ππνςεθίνπ ή ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ζηαπξό πξνηίκεζεο, ηήξεζε πξαθηηθώλ εθινγήο, θαηακέηξεζε 
ςήθσλ, θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο θαη άκεζε κεηαβίβαζή ηνπο ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο), 
έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηε 
ιήςε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ, ώζηε νη εθινγέο απηέο λα δηεμαρζνύλ νκαιά θαη απξόζθνπηα. 

 Ιδηαίηεξα δεηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηηο έγθαηξεο θαη ζσζηέο ελέξγεηέο ζαο πξνο αληηκεηώπηζε 
ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 

1. Υπνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ, κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζύλε ησλ νηθείσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 
νξγαλώζεσλ κέρξη 20-9-2012 θαη αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ κέρξη 10-10-2012 (άξζξν 21 ). 

2. Σπγθξόηεζε ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη ησλ λνκαξρηαθώλ επηηξνπώλ κέρξη 26-10-2012 (άξζξα 
22 θαη 28 ). 

3. Σύληαμε ησλ πηλάθσλ εθινγέσλ θαη απνζηνιή απηώλ ζηηο νηθείεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο (άξζξν 23) 
κέρξη 29/10/2012. 

4. Δθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ θαθέισλ ζε επαξθή αξηζκό θαη απνζηνιή απηώλ ζηηο 
εθνξεπηηθέο επηηξνπέο κέρξη 31/10/2012 (άξζξν 24 ).  Σεκεηώλνπκε όηη από ηελ θείκελε λνκνζεζία δελ 
πξνβιέπνληαη ιεπθά ςεθνδέιηηα. 
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5. Άζθεζε επνπηείαο γηα ηελ θαλνληθή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ εθινγήο, ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
ςεθνθνξίαο θαη ηελ άκεζε κεηαβίβαζε απηώλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο 
Γηεπζύλζεηο Πξνζσπηθνύ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κεληξηθήο 
Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (άξζξα 25,26,27 
θαη 29 ). 

6. Σπγθέληξσζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θύξνπο ηεο εθινγήο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη από ππνςεθίνπο 
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο, εμέηαζε απηώλ θαη ζύληαμε ζρεηηθήο πξάμεο 
γηα ηελ απνδνρή ή απόξξηςή ηνπο κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ηνπο (άξζξν 29 ). 

7. Άκεζε απνζηνιή ησλ πξάμεσλ ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη ησλ απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο έρνπλ 
εθδηθαζζεί νη ελζηάζεηο, ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ  γηα 
θύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγώλ (άξζξν 30 ). 

 

.                   Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

 

 

         ΘΔΟΓΩΡΟ  Π. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

1. Γξαθείν Υπνπξγνύ 

2. Γξαθείν Υθππνπξγνύ  

3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Γηνίθεζεο Π.Δ. & Γ.Δ. 

5. Γ/λζε Πξνζσπηθνύ Π.Δ., Τκήκα Δ’ 

6. Γ/λζε Πξνζσπηθνύ Γ.Δ., Τκήκα Γ’ 

7. Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 
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11. Αθαδεκία Αζελώλ 
12. ΓΑΚ 
13. Βηβιηνζήθεο 
14. Μεηξνπόιεηο 
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