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Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ελόςεη ησλ αξραηξεζηώλ ηεο 3

εο
 Ννεκβξίνπ γηα ηελ 

αλάδεημε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ θαηακέηξεζε 
ησλ ςήθσλ θαη ηελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ, παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ 
παξαθάησ: 

1. Γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ, θαζώο θαη γηα ηε ζσζηή θαη έγθαηξε 
δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ λα ζπγθξνηεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο. 
Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ.1/2003 νξίδεηαη όηη:  Σε Γηεπζύλζεηο ή Γξαθεία όπνπ 
ππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνη από ηεηξαθόζηνη (400) εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα ζπγθξνηνύληαη 
πεξηζζόηεξεο από κηα εθνξεπηηθέο επηηξνπέο. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο, ηεο δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ κπνξνύλ λα είλαη παξόληεο ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή αληηπξόζσπνη ησλ 
ζπλδπαζκώλ ησλ ππνςήθησλ (παξ. 5 άξζξνπ 25 πδ 1/03). Σε θακηά όκσο πεξίπησζε δελ 
επηηξέπεηαη λα ππνθαζηζηνύλ κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαηά ηελ ςεθνθνξία ή λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη, πνιύ πεξηζζόηεξν, ηεο θαηακέηξεζεο 
ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ηoπ ζπλδπαζκνύ ηνπο ή άιινπ ζπλδπαζκνύ. 

3. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή, κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο, ζπλεδξηάδεη θαη θάλεη ηε δηαινγή ησλ 
ςήθσλ σο εμήο :  
 
α. Αληηπαξαβάιιεη ηνπο πίλαθεο ησλ εθινγέσλ κε ηνπο πίλαθεο ησλ ςεθηζάλησλ γηα λα 
δηαπηζηώζεη ηνλ αξηζκό απηώλ πνπ ςήθηζαλ θαη ηνλ αξηζκό απηώλ πνπ δελ ςήθηζαλ.  

β. Απνζθξαγίδεη ηελ ςεθνδόρν, βγάδεη ηνπο θαθέινπο ησλ ςεθνδειηίσλ, ηνπο αξηζκεί κε ρσξηζηή 
αξίζκεζε γηα θάζε έλα από ηα ηξία ρξώκαηα θαη ηνπο κνλνγξάθεη.  

γ. Αλνίγεη ηνπο θαθέινπο κε ηα ςεθνδέιηηα θαη κνλνγξάθεη δίπια από ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ή 
ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ζηαπξνύο πξνηίκεζεο.  

δ. Κξίλεη, ακέζσο κεηά ην άλνηγκα θάζε θαθέινπ, ην θύξνο ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ' 
απηόλ θαη απνθαζίδεη ηελ αθύξσζε ςεθνδειηίνπ, αλ ζπληξέρεη λόκηκνο ιόγνο. Τα ςεθνδέιηηα είλαη 
άθπξα αλ έρνπλ ζεκεία ηα νπνία παξαβηάδνπλ ηε κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο ή αλ βξεζνύλ ζην 
θάθειν πεξηζζόηεξα από έλα ςεθνδέιηηα.  
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ε. Κάλεη ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαη θαηαγξάθεη, ζην πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεη γηα ηε 
δηελέξγεηα ηεο εθινγήο ην απνηέιεζκα απηήο θαηά ζπλδπαζκνύο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο.  

ζη. Πξνβαίλεη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο θαη θαηαγξάθεη ην 
απνηέιεζκά ηεο ζην πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο.  

4. Η θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ θάζε ππνςεθίνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά από κέιε ηεο εθνξεπηηθήο 
επηηξνπήο θαη κε ηελ εμήο ζεηξά:  

α. Γηα ηα θεληξηθά ζπκβνύιηα   
β. Γηα ηα αλώηεξα πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα  θαη  
γ. Γηα ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα.  1.  

5. Ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ γηα θάζε ππεξεζηαθό ζπκβνύιην ηα 
απνηειέζκαηα  ζα απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν θαη κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζύλε ηνπ 
πξνέδξνπ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζηελ νηθεία λνκαξρηαθή επηηξνπή εθινγώλ. 

4.  

6.   Με ηε θξνληίδα θαη ηελ επζύλε ησλ  πξνέδξσλ ηνπο ζα ζπληαρζνύλ δύν αληίγξαθα ησλ πξαθηηθώλ 
ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ, ηα νπνία ζα ππνγξαθνύλ από ηνλ ίδην  θαη ην γξακκαηέα ηεο 
επηηξνπήο θαη ζα ππνβιεζνύλ ηελ επόκελε εκέξα (04-11-2010) ην έλα ζηνλ Πεξηθεξεηαθό 
Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ην άιιν ζηηο αληίζηνηρεο Γηεπζύλζεηο Πξνζσπηθνύ ηνπ Υπνπξγείνπ.  

Τα πξσηόηππα ησλ πξαθηηθώλ, νη θάθεινη θαη ηα ςεθνδέιηηα ζα ππνβιεζνύλ κε απόδεημε ζην 
Γηεπζπληή ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο, από ηνλ νπνίν ζα θπιαρηνύλ γηα έλα έηνο από ην 
δηνξηζκό ησλ αηξεηώλ κειώλ ζηα ζπκβνύιηα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ο ΓΔΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΔΑΣ  
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