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Ν. κύξλε, 31-10-2016 
 
Αξ.πξση. : 12345 

 
 
 
ΠΡΟ: Εθπαηδεπηηθνύο Δεκνηηθώλ 
ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ Δ/λζεο 
Π.Ε. Δ΄ Αζήλαο 
 
 

 
ΘΔΜΑ: Δθινγέο ηεο 2αο Ννεκβξίνπ 2016, γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ κειώλ ησλ ΠΤΠΔ, 

ΑΠΤΠΔ θαη ΚΤΠΔ.  

 

ύκθσλα κε ην ππ’ αξ.πξση. Φ.350/53/147271/Δ1/13-9-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. νη 

εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ κειώλ ησλ Π.Τ..Π.Ε., Α.Π.Τ..Π.Ε. θαη Κ.Τ..Π.Ε. ζα 

δηεμαρζνύλ ηελ Σεηάξηε, 2 Ννεκβξίνπ 2016. 

 

 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 Δηεπζπληέο,-ληξηεο θαη νη Πξντζηάκελνη,-εο  ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ λα ελεκεξώζνπλ έγθαηξα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. 

 

 Τπελζπκίδνπκε όηη ε εθινγή γίλεηαη ελώπηνλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο από ηελ 9ε πξσηλή 

κέρξη ηελ 5ε κεηακεζεκβξηλή ώξα. Η εθινγή κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηεο 8εο 

κεηακεζεκβξηλήο ώξαο ην αξγόηεξν, εθόζνλ ππάξρνπλ εθινγείο νη νπνίνη δελ κπόξεζαλ λα 

ςεθίζνπλ.  Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα απηώλ πνπ ςεθίδνπλ. 

 

 Κάζε ςεθνθόξνο παίξλεη από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή:                                                                                

α) ιεπθά ςεθνδέιηηα θαη ιεπθό θάθειν γηα ηελ ςεθνθνξία ΠΤΠΔ                                                

β) γαιάδηα ςεθνδέιηηα θαη γαιάδην θάθειν γηα ηελ ςεθνθνξία ΑΠΤΠΔ                                           

γ) πξάζηλα ςεθνδέιηηα θαη πξάζηλν θάθειν γηα ηελ ςεθνθνξία ΚΤΠΔ                                   

Κάζε ςεθνθόξνο ζεκεηώλεη ζην νηθείν ςεθνδέιηην κέρξη δύν ζηαπξνύο γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ 

ίδηνπ ζπλδπαζκνύ. 
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 ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θάζε Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο ςεθίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο 

βαζκίδαο (ηαθηηθνί ή αλαπιεξσηέο), νη νπνίνη ππεξεηνύλ είηε νξγαληθά είηε κε απόζπαζε ζε 

ζρνιεία ηεο Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη απνζπαζκέλνη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ (Κ.Τ., Παλεπηζηήκηα, 

ΙΕΠ, θιπ.), θαζώο θαη νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζην εμσηεξηθό, εγγξάθνληαη ζηνπο 

θαηαιόγνπο εθινγέσλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη ςεθίδνπλ ελώπηνλ ηεο νηθείαο εθνξεπηηθήο 

επηηξνπήο (Αξηζκ. 3389/4-11-2008 άπνςε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο). Οη 

απνπζηάδνληεο κε άδεηα θάζε κνξθήο ςεθίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

 

 Εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνύλ κε απόζπαζε ζε ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη ησλ Δηεπζύλζεσλ Εθπαίδεπζεο, ςεθίδνπλ ζηηο Εθνξεπηηθέο 

Επηηξνπέο ησλ πεξηνρώλ όπνπ ππεξεηνύλ (όπσο είρε γίλεη θαη ζηηο αληίζηνηρεο αξραηξεζίεο ηνπ 

2014). 

 

  Εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηεο Δηεύζπλζεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη αληίζηξνθα. 

 

Σα εθινγηθά ηκήκαηα νξίδνληαη σο εμήο: 

 

1ν Δθινγηθό Σκήκα (Καιιηζέα-Μνζράην) 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην ρνιηθό πγθξόηεκα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Καιιηζέαο, νδόο απθνύο θαη Καιπςνύο, Καιιηζέα, ηει. 210 9567897. 

 

ηελ 1ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Καιιηζέαο-Μνζράηνπ, ςεθίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί  πνπ ππεξεηνύλ ζηα Δεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ησλ Δήκσλ 

Καιιηζέαο θαη Μνζράηνπ, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία θαη 

λεπηαγσγεία ησλ αλσηέξσ Δήκσλ θαη βξίζθνληαη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ είηε ιόγσ απόζπαζεο 

ζε ππεξεζίεο ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη άιινπο θνξείο είηε ιόγσ άδεηαο θάζε κνξθήο. 
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2ν Δθινγηθό Σκήκα (Παιαηό Φάιεξν) 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην ρνιηθό πγθξόηεκα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Παιαηνύ Φαιήξνπ, νδόο Λεσθ. Ακθηζέαο 29, Παιαηό Φάιεξν, ηει. 210 9416773. 

 

ηελ 2ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Παιαηνύ Φαιήξνπ, ςεθίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ ππεξεηνύλ ζηα Δεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ Δήκνπ 

Παιαηνύ Φαιήξνπ, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία θαη 

λεπηαγσγεία ηνπ αλσηέξσ Δήκνπ θαη βξίζθνληαη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ είηε ιόγσ απόζπαζεο 

ζε ππεξεζίεο ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη άιινπο θνξείο είηε ιόγσ άδεηαο θάζε κνξθήο. 

 

3ν Δθινγηθό Σκήκα (Νέα κύξλε) 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην ρνιηθό πγθξόηεκα ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Νέαο 

κύξλεο, νδόο Απνζηνιάθε 2, Νέα κύξλε, ηει. 210 9338908. 

 

ηελ 3ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Νέαο κύξλεο, ςεθίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί  πνπ ππεξεηνύλ ζηα Δεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ Δήκνπ Νέαο 

κύξλεο, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ηνπ 

αλσηέξσ Δήκνπ θαη βξίζθνληαη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ είηε ιόγσ απόζπαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη άιινπο θνξείο είηε ιόγσ άδεηαο θάζε κνξθήο. Επίζεο ζηελ αλσηέξσ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ςεθίδνπλ θαη νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηε Δ/λζε Π.Ε. Δ΄ Αζήλαο θαη ζηα 

Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Δ΄ Αζήλαο. 

 

4ν Δθινγηθό Σκήκα (Άιηκνο-Αξγπξνύπνιε-Διιεληθό) 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην ρνιηθό πγθξόηεκα ηνπ 11νπ  Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Αξγπξνύπνιεο, νδόο Ηιεθηξνππόιεσο 1, Αξγπξνύπνιε ηει. 210 9922212. 

 

ηελ 4ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αιίκνπ-Αξγπξνύπνιεο-Ειιεληθνύ 

ςεθίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί  πνπ ππεξεηνύλ ζηα Δεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ησλ 

Δήκσλ Αξγπξνύπνιεο-Ειιεληθνύ θαη Αιίκνπ, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή 

ζέζε ζηα ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ησλ αλσηέξσ Δήκσλ θαη βξίζθνληαη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

είηε ιόγσ απόζπαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη άιινπο θνξείο είηε ιόγσ άδεηαο θάζε 

κνξθήο. 
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5ν Δθινγηθό Σκήκα (Γιπθάδα) 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην ρνιηθό πγθξόηεκα ηνπ 9νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Γιπθάδαο, νδόο Ρ. Φεξαίνπ 1 & Βνπιηαγκέλεο, Γιπθάδα, ηει. 210 8946001. 

 

ηελ 5ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Γιπθάδαο, ςεθίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί  πνπ ππεξεηνύλ ζηα Δεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ Δήκνπ 

Γιπθάδαο, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ηνπ 

αλσηέξσ Δήκνπ θαη βξίζθνληαη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ είηε ιόγσ απόζπαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη άιινπο θνξείο είηε ιόγσ άδεηαο θάζε κνξθήο. 

 

6ν Δθινγηθό Σκήκα (Άγηνο Γεκήηξηνο) 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην ρνιηθό πγθξόηεκα ηνπ 6νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, νδόο Αγ. Γεκεηξίνπ 186, Άγηνο Γεκήηξηνο, ηει. 210 9333194.  

 

ηελ 6ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ, ςεθίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί  πνπ ππεξεηνύλ ζηα Δεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ Δήκνπ Αγίνπ 

Δεκεηξίνπ, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ηνπ 

αλσηέξσ Δήκνπ θαη βξίζθνληαη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ είηε ιόγσ απόζπαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ 

ΤΠΑΙΘ θαη άιινπο θνξείο είηε ιόγσ άδεηαο θάζε κνξθήο. 

 

7ν Δθινγηθό Σκήκα (Σαύξνο) 

 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην ρνιηθό πγθξόηεκα ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Σαύξνπ, νδόο Κιεηνύο θαη Υξ. κύξλεο, Σαύξνο, ηει. 210 3461637. 

 

ηελ 7ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Σαύξνπ, ςεθίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ ππεξεηνύλ ζηα Δεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ Δήκνπ 

Σαύξνπ, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ηνπ 

αλσηέξσ Δήκνπ θαη βξίζθνληαη εθηόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ είηε ιόγσ απόζπαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ 

ΤΠ.Π. Ε.Θ.  θαη άιινπο θνξείο είηε ιόγσ άδεηαο θάζε κνξθήο. 

 

   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

          ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΔΝΣΡΟ 


