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Οδηγίες… επί της ψηφοδόχου (κάλπης) 
 

Συνάδελφοι 
 

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου ο χρόνος (το ρολόι) γύρισε πίσω!  Την Τετάρτη 3 Νοεµβρίου - µε την 
ψήφο µας - πάµε τον Κλάδο ΜΠΡΟΣΤΑ!!! 

 
1. Πότε ψηφίζουµε; 

 
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων διεξάγεται την Τετάρτη 3 Νοεµβρίου από 

9.00 π.µ. έως και τις 17.00. Η εκλογή µπορεί να παραταθεί - µε απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής 
- µέχρι και τις 20.00, αν υπάρχουν εκλογείς που δεν µπόρεσαν να ψηφίσουν. Για τη διευκόλυνση των 
εκλογέων στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος χορηγείται άδεια µιας (1) ηµέρας.    
 

2. Ποιοι ψηφίζουν; 
 
∆ικαίωµα ψήφου έχουν οι Μόνιµοι, οι Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και οι Αναπληρωτές 

Μειωµένου ωραρίου. 
 

3. Πού ψηφίζουµε; 
 

� Εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις Στελεχών Εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που είναι 
αποσπασµένοι σε Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ψηφίζουν 
στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν. 

� Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν είτε οργανικά είτε µε απόσπαση σε σχολεία ∆ιεύθυνσης ή 
Γραφείου Εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές ψηφίζουν στην αντίστοιχη Εφορευτική 
Επιτροπή. 

� Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασµένοι εκτός Σχολικών Μονάδων (Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ιδασκαλεία, Πανεπιστήµια, ΟΕΕΚ, Π.Ι., ΚΕΕ, ΚΕ∆∆Υ κ.ά.), καθώς και οι 
αποσπασµένοι στο εξωτερικό ψηφίζουν στην οργανική τους θέση. 

� Οι απουσιάζοντες µε κάθε µορφής άδεια ψηφίζουν στην οργανική τους θέση. 
 

4. Πώς ψηφίζουµε; 
 

Κάθε ψηφοφόρος σηµειώνει σε κάθε ψηφοδέλτιο (για ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ) µέχρι δύο (2) 
σταυρούς για υποψήφιους του ίδιου συνδυασµού. Η λαθεµένη σηµείωση σταυρού δεν ακυρώνει το 
ψηφοδέλτιο, το οποίο υπολογίζεται στη δύναµη του συνδυασµού. 

� Με τα ψηφοδέλτια πράσινου χρώµατος ψηφίζουµε για το ΚΥΣΠΕ. 
� Με τα ψηφοδέλτια γαλάζιου χρώµατος ψηφίζουµε για το ΑΠΥΣΠΕ. 
� Με τα ψηφοδέλτια λευκού χρώµατος ψηφίζουµε για το ΠΥΣΠΕ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
� ∆εν προβλέπεται λευκή ψήφος. 
� Ψηφίζουµε µε επίδειξη Αστυνοµικής Ταυτότητας (όχι βιβλιάριο υγείας). 

 
         5. Τι ψηφίζουµε; 

 

Σ’ αυτό το ερώτηµα δεν θα σας απαντήσουµε… Η επιλογή δική σας!  
Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 


