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Μαροφςι, 20-11-2020
Αρικ.Πρωτ. Βακμόσ Προτερ.
159135/Ν4
ΠΡΟ:
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ
(με τθν υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ των οικείων
Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Διευκφνςεων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των οποίων οι
μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου χρόνου υπάλλθλοι υπάγονται
ςτθν αρμοδιότθτα του Κ.Τ..ΔΙ.Π.)

ΘΕΜΑ: «Ημερομθνία και προχποκζςεισ διεξαγωγισ εκλογϊν για τθν ανάδειξθ των αιρετϊν
εκπροςϊπων των υπαλλιλων των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Κεντρικοφ
Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Διοικθτικοφ Προςωπικοφ (Κ.Τ..ΔΙ.Π.) του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων»
Με τθν αρικ. πρωτ. ΤΑ 158094/ν4/18-11-2020 προκιρυξθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, ορίςτθκε θ θμερομθνία εκλογισ για τθν ανάδειξθ των αιρετϊν εκπροςϊπων των
μονίμων και με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλιλων, των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Κεντρικοφ
Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Διοικθτικοφ Προςωπικοφ (Κ.Τ..ΔΙ.Π.) του Τπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
Θ ψθφοφορία για όςουσ ψθφίηουν αυτοπροςϊπωσ, διαρκεί μία θμζρα μόνο, από τθν 8θ πρωινι
μζχρι και τθν 5θ μεταμεςθμβρινι ϊρα. Θ ψθφοφορία κα διεξαχκεί τθν 18θ Δεκεμβρίου 2018,
θμζρα Παραςκευι, ςτθν αίκουςα Ηακλίν ντε Ρομιγφ, ςτο ιςόγειο του κτθρίου του Τπουργείου Παιδείασ
και Θρθςκευμάτων, επί τθσ οδοφ Α. Παπανδρζου 37 ςτο Μαροφςι, όπου λειτουργεί το Κεντρικό
Τπθρεςιακό υμβοφλιο Διοικθτικοφ Προςωπικοφ (ΚΤΔΙΠ).
Η άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ είναι υποχρεωτικι.
Δικαίωμα να ψθφίςουν ζχουν οι μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. υπάλλθλοι, που
υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Κ.Τ..ΔΙ.Π.
Οι υπθρετοφντεσ μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. υπάλλθλοι αρμοδιότθτασ του Κ.Τ..ΔΙ.Π.
που υπθρετοφν ςε υπθρεςίεσ του ΤΠΑΙΘ εντόσ του Νομοφ Αττικισ κα ψθφίςουν ςτο κτίριο του
Τπουργείου επί τθσ οδοφ A. Παπανδρζου 37.
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Οι υπθρετοφντεσ μόνιμοι και με ςχζςθ
εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. υπάλλθλοι ςε υπθρεςίεσ
εκτόσ του Νομοφ Αττικισ κα ψθφίςουν με αλλθλογραφία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
13 τθσ αρικ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/19.9.1988 τ. Βϋ) υπουργικισ απόφαςθσ.
Μποροφν όμωσ να ψθφίςουν αυτοπροςϊπωσ, αν το επικυμοφν, ςτο ίδιο κτίριο (Α. Παπανδρζου
37).
► Οι ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνεσ υποψθφιότθτεσ για το ΚΤΔΙΠ είναι:

ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ»
1. ΑΚΡΙΒΟΤΘ ΑΠΟΣΟΛΟ
2. ΒΑΡΑΜΕΝΣΘ ΕΤΣΑΘΙΑ
3. ΒΟΛΤΡΑΚΘ ΕΛΙΑΒΕΣ
4. ΓΑΡΔΙΚΑ ΔΘΜΘΣΡΑ
5. ΓΡΘΓΟΡΑΚΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
6. ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ ΑΝΔΡΟΜΑΧΘ
8. ΚΛΘΡΟΝΟΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
9. ΜΑΚΡΘ ΘΕΟΦΑΝΘ
10. ΜΑΣΡΑΝΣΩΝΘ ΕΙΡΘΝΘ
11. ΜΠΟΡΑΝΣΑ ΧΑΪΔΩ
12. ΝΣΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΣΕΦΑΝΟ
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΩΣΘΡΙΑ
15. ΚΟΤΛΑΡΙΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ
16. ΧΙΗΑ ΧΡΙΣΙΝΑ
17. ΩΣΘΡΑΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΙΑ
18. ΦΛΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
«ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΑΘΑΝΑΙΑΔΘΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ
ΔΕΠΟΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΘ ΕΙΡΘΝΘ
ΚΑΡΑΣΟΤΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΚΩΝΘ ΘΛΙΑ
ΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΙΑ

«ΝΕΑ Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εργαηομζνων Τ.ΠΑΙ.Θ.»
1.
2.
3.

ΙΑΚΩΒΙΔΘ ΙΩΑΝΝΘ
ΚΑΪΙΔΘ ΚΤΡΙΑΚΟ
ΚΑΠΕΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ
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4. ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΘ ΕΤΔΟΚΙΑ
5. ΜΑΒΙΔΘ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ
6. ΜΑΡΣΙΝΙΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ
7. ΜΑΣΟΡΑ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ
8. ΜΑΣΟΤΘ ΑΓΓΕΛΙΚΘ
9. ΜΠΡΟΤΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ
10. ΣΑΜΑΣΟΓΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ
11. ΣΑΡΟΤΔΘ ΧΡΙΣΙΝΑ
12. ΣΕΣΙΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ
13. ΧΑΣΗΘΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΕΦΑΝΟ
14. ΧΡΟΝΘ ΙΩΑΝΝΘ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΠΟΨΗΦΙΑ
ΒΕΡΑ ΛΤΔΙΑ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΠΟΨΗΦΙΑ
ΜΠΟΤΡΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΠΟΨΗΦΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΘ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΠΟΨΗΦΙΑ
ΔΕΜΕΡΣΗΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟ
ΚΟΤΣΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟ
ΡΙΗΟ ΑΝΑΣΑΙΟ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΠΟΨΗΦΙΑ
ΣΗΘΜΟΤ ΣΤΛΙΑΝΘ
Αντιπρόςωποσ και πλθρεξοφςιοσ υποψθφίων
Κάκε μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ ι ςυνδυαςμόσ υποψθφίων ζχει δικαίωμα να διορίςει από ζναν
αντιπρόςωπο με ζναν αναπλθρωτι του ςτο κατάςτθμα ψθφοφορίασ.
Ο διοριςμόσ γίνεται με γραπτι διλωςθ του μεμονωμζνου υποψθφίου ι του εκπροςϊπου του
ςυνδυαςμοφ ςτον αντιπρόςωπο, που παραδίδεται ςτθν εφορευτικι επιτροπι.
Για το διοριςμό γίνεται μνεία ςτο βιβλίο των πρακτικϊν τθσ εκλογισ.
Οι αντιπρόςωποι και οι αναπλθρωτζσ των αντιπροςϊπων των μεμονωμζνων υποψθφίων ι
ςυνδυαςμϊν πρζπει να είναι μόνιμοι δθμόςιοι υπάλλθλοι και να μθν αποτελοφν μζλθ των
εφορευτικϊν επιτροπϊν.
Οι υποψιφιοι ι οι αντιπρόςωποί τουσ ι όταν αυτοί λείπουν, οι αναπλθρωτζσ τουσ, ζχουν το
δικαίωμα να παρευρίςκονται ςτθν αίκουςα ψθφοφορίασ, να διατυπϊνουν κάκε παρατιρθςθ ι
ζνςταςθ ςχετικά με τθν τάξθ τθσ ψθφοφορίασ για το ςυμφζρον των υποψθφίων και να
παρευρίςκονται ςτθ διαλογι των ψιφων.
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Θ
απουςία
υποψθφίων
εμποδίηει τισ εκλογικζσ εργαςίεσ.

και

των

αντιπροςϊπων ι των αναπλθρωτϊν τουσ δεν

Διαδικαςία εκλογϊν
Οι εκλογείσ προςζρχονται ςτο κατάςτθμα ψθφοφορίασ και παρουςιάηονται ςτθν εφορευτικι
επιτροπι, θ οποία ελζγχει τθν ταυτότθτά τουσ και επαλθκεφει τθν εγγραφι τουσ ςτον πίνακα
εκλογζων. Αν δεν ζχουν αςτυνομικι ταυτότθτα, προςκομίηουν κάκε άλλο αποδεικτικό τθσ
ταυτότθτασ ζγγραφο, που ζχει εκδοκεί από φορζα του δθμοςίου τομζα και φζρει φωτογραφία του
υπαλλιλου.
ε περίπτωςθ που δεν προςκομίηεται τζτοιο ζγγραφο, ο εκλογζασ γίνεται δεκτόσ για τθν
άςκθςθ του εκλογικοφ του δικαιϊματοσ μόνο εάν είναι γνωςτόσ ςτα δφο τουλάχιςτον μζλθ τθσ
εφορευτικισ επιτροπισ.
Θ εφορευτικι επιτροπι δίνει ςε κάκε εκλογζα:
 ζνα φάκελο α) ςφραγιςμζνο με τθ ςφραγίδα τθσ και β) με μονογραφι του προζδρου τθσ,
 ζνα ψθφοδζλτιο από κάκε ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο.
Λευκά ψθφοδζλτια δεν προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Κάκε εκλογζασ, για να είναι ζγκυρο το ψθφοδζλτιό του, πρζπει να βάλει ςτο φάκελο τθσ
ψθφοφορίασ ζνα μόνο ψθφοδζλτιο, το ψθφοδζλτιο τθσ προτίμθςισ του, ενόσ μεμονωμζνου
υποψιφιου ι ενόσ ςυνδυαςμοφ.
Εάν επιλζξει να ψθφίςει κάποιο ςυνδυαςμό, μπορεί να βάλει μζχρι δφο (2) ςταυροφσ
προτίμθςθσ, ςε δφο από τουσ αναγραφόμενουσ ςτο ψθφοδζλτιο υποψιφιουσ τθσ αρεςκείασ του.
Οι ςταυροί προτίμθςθσ τίκενται δεξιά ι αριςτερά των ονοματεπωνφμων των υποψθφίων του
ςυνδυαςμοφ με ςτυλογράφο χρϊματοσ μπλε ι μαφρου. Για τουσ μεμονωμζνουσ υποψιφιουσ δεν
απαιτείται ςταυρόσ προτίμθςθσ.
Σο ονοματεπϊνυμο των εκλογζων που ψθφίηουν και ο αρικμόσ τουσ ςτον πίνακα εκλογζων,
αναγράφονται κατά τθ ςειρά προςζλευςισ τουσ, ςτο πρωτόκολλο ψθφοφορίασ, που τθρεί θ
εφορευτικι επιτροπι. Όταν τελειϊςει θ ψθφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψθφοφορίασ και
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ και τουσ παρευριςκομζνουσ υποψθφίουσ ι
αντιπροςϊπουσ ι αναπλθρωτζσ τουσ.
Θ φροντίδα για τθν τιρθςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ ςτον τόπο τθσ ψθφοφορίασ και γφρω από αυτόν
ανικει ςτθν εφορευτικι επιτροπι με επιτθρθτι τον πρόεδρό τθσ. Απαγορεφεται ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ ψθφοφορίασ θ παραμονι ςτθν αίκουςα ψθφοφορίασ άλλου προςϊπου εκτόσ από τα μζλθ τθσ
εφορευτικισ επιτροπισ και τουσ υποψθφίουσ ι τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ι τουσ αναπλθρωτζσ
τουσ.
Όταν περάςει θ κακοριςμζνθ ϊρα για τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ, κθρφςςεται θ αποπεράτωςι τθσ
και κλείνονται οι πόρτεσ του καταςτιματοσ ψθφοφορίασ. Πάντωσ, θ εφορευτικι επιτροπι δφναται
να παρατείνει τθν ψθφοφορία, εφόςον ζχουν προςζλκει πριν από τθ λιξθ τθσ εκλογείσ που δεν
μπόρεςαν να ψθφίςουν. Θ ϊρα τθσ περάτωςθσ τθσ ψθφοφορίασ, κακϊσ και ο λόγοσ τθσ τυχόν
παράταςισ τθσ αναγράφονται ςτο βιβλίο πρακτικϊν.
Θ διαλογι των ψθφοδελτίων γίνεται μετά τθν κιρυξθ του τζλουσ τθσ αυτοπρόςωπθσ
ψθφοφορίασ και ακολουκεί θ ανάδειξθ των εκπροςϊπων των υπαλλιλων ςτο υπθρεςιακό
ςυμβοφλιο και θ γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ του
ΤΠΑΙΘ με ζγγραφο του προζδρου τθσ εφορευτικισ επιτροπισ.
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Ενςτάςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ
Κάκε υποψιφιοσ ι αντιπρόςωπόσ του ι αναπλθρωτισ του ζχει το δικαίωμα να υποβάλει ςτθν
εφορευτικι επιτροπι ζνςταςθ για παράβαςθ διατάξεων τθσ αρικ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988
(ΦΕΚ 684 τ.Βϋ/19.9.1988) Τπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει, κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ
μζςα ι ζξω από το εκλογικό κατάςτθμα. Οι ενςτάςεισ είναι γραπτζσ και καταχωρίηονται
υποχρεωτικά ςτο βιβλίο των πρακτικϊν.
Για τισ ενςτάςεισ αποφαςίηει θ εφορευτικι επιτροπι αιτιολογθμζνα είτε αμζςωσ είτε όταν
τελειϊςει θ ψθφοφορία. Οι αποφάςεισ τθσ καταχωροφνται ςτο βιβλίο πρακτικϊν.
Ακυρότθτα ψθφοδελτίων
Λζξεισ, υπογραμμίςεισ, διαγραφζσ ι ςτίγματα ι άλλα ςθμεία ι ςχιματα που ςθμειϊνονται ςε
οποιαδιποτε πλευρά του ψθφοδελτίου, επάγονται ακυρότθτα, εφόςον αποτελοφν διακριτικά
γνωρίςματα, που παραβιάηουν το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ.
Επίςθσ, ςτίγματα, λζξεισ, ςθμεία ι ςχιματα που ςθμειϊνονται ςτο φάκελο, εφόςον κρικοφν
ωσ διακριτικά γνωρίςματα, που ολοφάνερα παραβιάηουν το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ, επάγονται
τθν ακυρότθτα του ψθφοδελτίου που είναι μζςα ςτο φάκελο.
Σο ψθφοδζλτιο ςυνδυαςμοφ που ζχει περιςςότερουσ από δφο ςταυροφσ ι δεν ζχει κακόλου
ςταυροφσ είναι άκυρο.
Σο ψθφοδζλτιο είναι επίςθσ άκυρο αν δεν είναι ζντυπο ζςτω και εν μζρει, αν εκτυπϊκθκε ςε
χαρτί που διαφζρει ολοφάνερα ςτο χρϊμα από αυτό που χορθγικθκε από τθν υπθρεςία, αν βρεκεί
ςε φάκελο που δεν φζρει τθ μονογραφι του προζδρου τθσ εφορευτικισ επιτροπισ, αν βρεκοφν ςτο
φάκελο περιςςότερα από ζνα ψθφοδζλτια διαφορετικϊν ςυνδυαςμϊν ι μεμονωμζνων
υποψθφίων ι ςυνδυαςμϊν και μεμονωμζνων υποψθφίων, αν βρεκοφν ςτο φάκελο περιςςότερα
από ζνα ψθφοδζλτια του ιδίου ςυνδυαςμοφ που ζχουν ςταυροφσ υπζρ διαφορετικϊν υποψθφίων.
Αν όμωσ ζχουν ςταυροφσ ςτουσ ιδίουσ υποψθφίουσ, είναι ζγκυρα και υπολογίηονται ωσ μία ψιφοσ.
Σθσ παροφςθσ εγκυκλίου οδθγιϊν, με ευκφνθ των Προϊςταμζνων κάκε οργανικισ μονάδασ,
να λάβει γνϊςθ το μόνιμο και με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. προςωπικό των Περιφερειακϊν
Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και των Διευκφνςεων
Εκπαίδευςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ
του Κεντρικοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Διοικθτικοφ Προςωπικοφ (ΚΤΔΙΠ) του ΤΠΑΙΘ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΚΙΚΑ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. φλλογοσ Τπαλλιλων Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Τπουργείου Παιδείασ sypyyp@gmail.com
2. Ζνωςθ Τπαλλιλων Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Τπουργείου Παιδείασ Μακεδονίασ – Θράκθσ eypymt@gmail.com
2. Πανελλινια Ομοςπονδία υλλόγων Τπουργείου Παιδείασ posyp@minedu.gov.gr
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ
2. Γραφείο Τφυπουργϊν
3. Γραφείο Γενικϊν Γραμματζων
3. Αυτοτελζσ Σμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Περιφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ και Δ/νςεων Εκπ/ςθσ Α/βάκμιασ και
Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ

