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 ΠΡΟ: Όπωσ ο πίνακασ αποδεκτών 

           

 

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

 

 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1/2003 «Σχλζεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ 
ζπκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο, αξκνδηφηεηεο απηψλ, φξνη, 
πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία εθινγήο ησλ αηξεηψλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ 
απηψλ» φπσο δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ αξηζκ. 1/3-1-2003 Τεχρνο Α’), ζαο 
γλσζηνπνηνχκε ηα εμήο: 

1. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηψλ κειψλ ησλ ΠΥΣΠΔ, ΠΥΣΓΔ, ΑΠΥΣΠΔ, ΑΠΥΣΓΔ, ΠΥΣΔΔΠ, 
ΥΣΔΔΠ, ΚΥΣΠΔ θαη ΚΥΣΓΔ ζα δηεμαρζνχλ ηελ Τεηάξηε 3 Ννεκβξίνπ 2010. 

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

β. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη έρνπλ κφλν νη θαηά ηα αλσηέξσ ηαθηηθνί εθπαηδεπηηθνί πιελ ησλ 
ππεξεηνχλησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. 

γ. Σηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θάζε Γηεχζπλζεο θαη Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ςεθίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 
(ηαθηηθνί ή αλαπιεξσηέο) πνπ ππεξεηνχλ είηε νξγαληθά είηε κε απφζπαζε ζε ζρνιεία ηεο 
Γηεχζπλζεο ή ησλ Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο (ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
Γεχηεξεο Δπθαηξίαο , ΣΜΔΑ θιπ.). 

δ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη απνζπαζκέλνη εθηφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Κ.Υ., Γηδαζθαιεία Δθπ/ζεο, 
Παλεπηζηήκηα, ΟΔΔΚ, Π.Ι., ΚΔΔ, ΚΓΑΥ θιπ.) θαζψο θαη νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζην 
εμσηεξηθφ ( Αξηζκ. 3389/4-11-2008 άπνςε ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο 
Γ.Β.Μ.Θ. ), εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο εθινγέσλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη ςεθίδνπλ 
ελψπηνλ ηεο νηθείαο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Οη απνπζηάδνληεο κε άδεηα θάζε κνξθήο ςεθίδνπλ ζηελ 
πεξηνρή ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

ε. Δθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζε ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο, ησλ 
Γηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο, ςεθίδνπλ - φπσο θαη ζηηο αληίζηνηρεο αξραηξεζίεο ηνπ 2008 
- ζηηο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ησλ πεξηνρψλ φπνπ ππεξεηνχλ. 

ζη. Δθπαηδεπηθνί 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 εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο πνπ 
αλήθνπλ νξγαληθά ή ππεξεηνχλ κε απφζπαζε. 
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3. Οη ππνςεθηφηεηεο εθ κέξνπο ζπλδπαζκψλ ππνςεθίσλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη Γεπηέξα 20 Σεπηεκβξίνπ 2010:  

α. Σην δηεπζπληή ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθινγή αηξεηψλ κειψλ ησλ ΠΥΣΠΔ 
θαη ΠΥΣΓΔ, 

β. Σηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθινγή αηξεηψλ κειψλ ησλ ΑΠΥΣΠΔ, 
ΑΠΥΣΓΔ, θαη ΠΥΣΔΔΠ θαη  

γ. Σην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ εθινγή 
αηξεηψλ κειψλ ηνπ ΥΣΔΔΠ, ηνπ ΚΥΣΠΔ, θαη ηνπ ΚΥΣΓΔ. 

 Οη απνδέθηεο ησλ ππνςεθηνηήησλ ζα αλαθεξχμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κέρξη ηηο 8-10-2010. 

4. Μέρξη ηηο 25-10-2010 ζα ζπγθξνηεζνχλ απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο: 

α. Τξηκειείο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ζηελ έδξα θάζε Γηεχζπλζεο θαη θάζε Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, 
ρσξηζηά γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζα δηεμάγνπλ ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 
αηξεηψλ κειψλ ησλ ΠΥΣΠΔ, ΠΥΣΓΔ, ΑΠΥΣΠΔ ΑΠΥΣΓΔ, ΚΥΣΠΔ θαη ΚΥΣΓΔ. 

β. Τξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή ζηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ε 
νπνία ζα δηεμάγεη ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηψλ κειψλ ηνπ ΠΥΣΔΔΠ θαη ηνπ ΥΣΔΔΠ θαη  

γ. Τξηκειείο λνκαξρηαθέο επηηξνπέο ζε θάζε Γηεχζπλζε Πξσηνβαζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο νη νπνίεο επνπηεχνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ, 
ζπγθεληξψλνπλ θαη κεηαβηβάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ. 

5.  Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εθινγέσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο επξχηεξεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
ρνξεγείηαη άδεηα κηαο (1) εκέξαο ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  πνπ ζα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο 
δηθαίσκα. Παξαθαινχληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ελεκεξψζνπλ έγθαηξα ηνπο 
καζεηέο. 

6.   Οη ππνςήθηνη αηξεηνί εθπξφζσπνη γηα ηα Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ, 
κπνξνχλ λα απνπζηάζνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο σο εμήο: 

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

β. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Αλψηεξα Πεξηθεξεηαθά Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα ηξεηο (3) εκέξεο. 

γ. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πεξηθεξεηαθά Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα δχν (2) εκέξεο. 

 Δπηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 
Π.Γ.1/2003, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ αηξεηψλ κειψλ ησλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ (θαλνληθή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, δηαινγή 
ησλ ςεθνδειηίσλ - αξίζκεζε θαη κνλνγξαθή ςεθνδειηίσλ - κνλνγξαθή δίπια απφ ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ 
ή ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ζηαπξφ πξνηίκεζεο, ηήξεζε πξαθηηθψλ εθινγήο, θαηακέηξεζε ςήθσλ, 
θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο θαη άκεζε κεηαβίβαζή ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο), έηζη ψζηε 
λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηε ιήςε 
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ, ψζηε νη εθινγέο απηέο λα δηεμαρζνχλ νκαιά θαη απξφζθνπηα. 

 Ιδηαίηεξα δεηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηηο έγθαηξεο θαη ζσζηέο ελέξγεηέο ζαο πξνο αληηκεηψπηζε 
ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 

1. Υπνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ, κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε ησλ νηθείσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 
νξγαλψζεσλ κέρξη 20-9-2010 θαη αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ κέρξη 8-10-2010 (άξζξα 21 & 36). 

2. Σπγθξφηεζε ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ θαη ησλ λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ κέρξη      25-10-2010 
(άξζξα 22, 28 & 37). 

3. Σχληαμε ησλ πηλάθσλ εθινγέσλ θαη απνζηνιή απηψλ ζηηο νηθείεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο (άξζξα 
23 & 38) κέρξη 27/10/2010. 

4. Δθηχπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε επαξθή αξηζκφ θαη απνζηνιή απηψλ 
ζηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο κέρξη 29/10/2010 (άξζξα 24 & 39).  Σεκεηψλνπκε φηη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία δελ πξνβιέπνληαη ιεπθά ςεθνδέιηηα. 

5. Άζθεζε επνπηείαο γηα ηελ θαλνληθή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, 
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ εθινγήο, ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ άκεζε κεηαβίβαζε απηψλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 
Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ Πξσηνβαζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (άξζξα 25,26,27,29,40,41 & 42). 
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6. Σπγθέληξσζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θχξνπο ηεο εθινγήο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη απφ 
ππνςεθίνπο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο, εμέηαζε απηψλ θαη 
ζχληαμε ζρεηηθήο πξάμεο γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο (άξζξα 29 & 43). 

7. Άκεζε απνζηνιή ησλ πξάμεσλ ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ θαη ησλ απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο 
έρνπλ εθδηθαζζεί νη ελζηάζεηο, ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα θχξσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ (άξζξα 30 & 44). 

 

.                 Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

 

 

         ΔΤΗ   ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

1. Γξαθείν Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θαο Φξηζηνθηινπνχινππ 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Π.Δ. & Γ.Δ. 

5. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Γηνίθεζεο Π.Δ. & Γ.Δ. 

6. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ., Τκήκα Δ’ 

7. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Γ.Δ., Τκήκα Γ’ 

8. Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

1. Πεξηθεξεηαθνχο Γ/ληέο Δθπ/ζεο 

2. Γ/ληέο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο  Δθπ/ζεο 

3. Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

4. Πξντζηακέλνπο Κ.Γ.Α.Υ. 

5. Ο.Λ.Μ.Δ. 

6. Γ.Ο.Δ. 

7. Παλειιήλην Σχιινγν Δηδηθνχ Δθπ/θνχ Πξνζσπηθνχ,  Αξηζηνηέινπο 42, 152 34 Φαιάλδξη      

8. Κ.Υ. ΥΠ.Δ.Π.Θ. / Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ 

9. Γηδαζθαιεία Δθπαίδεπζεο 

10. Α.Δ.Ι. 

11. Τ.Δ.Ι. 

12. Ο.Δ.Δ.Κ. 

13. Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην 

14. Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

15. Κ.Γ.Α.Υ. 

16. Αθαδεκία Αζελψλ 

17. ΓΑΚ 

18. Βηβιηνζήθεο 

19. Ο.ΔΠ.ΔΚ 

20. Μεηξνπφιεηο 

 


