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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 

 

ΘΕΜΑ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ ΣΜ ΚΑΙ ΥΠ. ΤΟΜΕΩΝ ΕΚ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 

 

Η εφορευτική επιτροπή συγκροτείται κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Τα ειδικότερα καθήκοντά της είναι τα εξής:  

 

- Εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων. Ενημερώνει τους ψηφοφόρους 

ότι πρέπει να θέσουν τόσους σταυρούς όσες και οι θέσεις υποδιευθυντών που προβλέπονται 

για κάθε σχολική μονάδα. Δεν υπάρχει επιλογή «λευκού» ψηφοδελτίου και αν υπάρξει 

τέτοιο προσμετράται στα «άκυρα». Ο σταυρός αναγράφεται αριστερά του ονοματεπωνύμου 

του υποψηφίου με στυλό χρώματος μπλε. 

- Στα ΕΚ  καταρτίζονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια ανά θέση Υπεύθυνου Τομέα και 

Υποδιευθυντή. Οι υποψήφιοι Υπ. Τομέων  θα λάβουν από την εφορευτική επιτροπή τα 

ψηφοδέλτια εξαιρουμένου του ψηφοδελτίου που ο καθένας είναι υποψήφιος.  

- Αναγράφει τα ονόματα των εκλογέων και τους ζητά να υπογράψουν αφού πρώτα ψηφίσουν. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη σχολική  μονάδα. Επίσης 

εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί σε σχολική  μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου ψηφίζουν 

στη σχολική μονάδα που έχουν τις περισσότερες ώρες βάσει της απόφασης διάθεσής τους 

από το ΠΥΣΔΕ.  Ειδικά για τα ΕΚ  δικαίωμα ψήφου έχουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στα 

ΕΚ με ολική διάθεση. Δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία οι υποψήφιοι οι οποίοι 

όμως συμμετέχουν κανονικά στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Υποψήφιοι στα 

ΕΚ μπορούν να είναι και εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ. (βλ. σχετική ανακοινοποίηση της 

προκήρυξης).  Εκπαιδευτικοί με οργανική σε ΕΠΑΛ που υπηρετούν εξ ολοκλήρου σε ΕΚ 



χωρίς καμία ανάθεση στα ΕΠΑΛ μπορούν να είναι υποψήφιοι στα ΕΚ αλλά όχι στα ΕΠΑΛ 

καθώς έχουν μηδενικό ωράριο εκεί.  

- Με τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας αποσφραγίζει την ψηφοδόχο και προβαίνει σε 

καταμέτρηση ψήφων. Αναγράφει στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων τον αριθμό των 

παρόντων, των ψηφισάντων, των έγκυρων και των άκυρων ψηφοδελτίων καθώς και 

αναλυτικά τις ψήφους που έλαβε έκαστος υποψήφιος και το ποσοστό επί των έγκυρων 

ψηφοδελτίων. 

- Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνει την διαδικασία. Επειδή η Εφορευτική Επιτροπή 

οφείλει να προτείνει στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, τα 

μέλη του Συλλόγου παραμένουν στο σχολείο μέχρις της τελικής εκλογής οπότε και  

αναγράφεται το πρακτικό και υπογράφεται.  

- Αποστέλλει το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων αυθημερόν άμα τη λήξη της συνεδρίασης 

του Συλλόγου είτε ηλεκτρονικά στο ypekthem@dide.ait.sch.gr  είτε μέσω φαξ στο 26310 50022 

είτε αυτοπροσώπως. 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Θέμα : Επιλογή Υποδιευθυντή του (…) – αναγράφεται το όνομα του σχολείου. 

 

Σήμερα, 29-06- 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα (…),  στο (…Σχολείο…) και κατόπιν 

προσκλήσεως του /της Διευθυντή – Διευθύντριας κκ…..  κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση ο 

ΣΔ με θέμα την επιλογή  Υποδιευθυντή/ Υποδιευθυντών. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν  (…αριθμητικά…) 

Απόντες ήταν οι (….ονομαστικά…)  

Κατόπιν τούτου κρίνεται ότι τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και 

υπάρχει η νόμιμη απαρτία.  

Ο Διευθυντής  του Σχολείου ενημέρωσε τον Σύλλογο Διδασκόντων  ότι οι έχοντες υποβάλει 

δήλωση υποψηφιότητας Υποδιευθυντή είναι οι εξής:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΛΑΔΟΣ  

  

  

  

και τους παρουσίασε διαβάζοντας τα βιογραφικά τους.  

 

Έγινε έλεγχος και  προέκυψε το εξής :  

Α. όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τις από το νόμο οριζόμενες προϋποθέσεις  

Β. (αναγράφεται μόνο σε περίπτωση που δεν πληρούνται από όλους οι νόμιμες 

προϋποθέσεις ) :  ο υποψήφιος ( ….) κλ. (…) δεν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις διότι 

(αναγράφεται αναλόγως, πχ δεν κατέχει οκταετή διδακτική υπηρεσία). 



 

 

Στην συνέχεια  εκλέχτηκε η εφορευτική επιτροπή με απλή πλειοψηφία και φανερή 

ψηφοφορία ως εξής:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΛΑΔΟΣ  

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  ΜΕΛΟΣ 

  ΜΕΛΟΣ 

 

(αν υπάρχει μειοψηφούσα άποψη για τις προϋποθέσεις ή  τις υποψηφιότητες να 

αναγραφεί εδώ)  

Στο σημείο αυτό απεχώρησαν  οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές. 

Ακολούθως  η εφορευτική επιτροπή προχώρησε στην μυστική ψηφοφορία  τα 

αποτελέσματα της οποίας υποβλήθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή ως  εξής :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΕΓΚΥΡΑ  

ΑΚΥΡΑ  

 

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:  

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΕΓΚΥΡΩΝ 

    

    

 

Στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων αφού έλαβε υπόψη  

Α. τα κριτήρια επιλογής υποδιευθυντών ΣΜ , ΕΚ και Υπευθύνων ΕΚ όπως αναγράφονται 

στα αρ. 20 και 25 του Ν.4327/2015 και  

Β. τις ψήφους που έλαβε έκαστος των υποψηφίων  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

(για όλα τα σχολεία ) να επιλέξει ως υποδιευθυντή / υποδιευθυντές τον/τους εξής: 

1….  

2…  

( μόνο για τα ΕΚ) ως Υπεύθυνους Τομέα τους εξής: 

1……  υπ. Τομέα …..  

2…..  υπ. Τομέα ….. 



καθώς αφενός πληροί  τις νόμιμες προϋποθέσεις και αφετέρου έλαβε αυξημένη 

πλειοψηφία από τα μέλη του.  

 

Η  ανωτέρω απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων θα διαβιβαστεί από την  εφορευτική 

επιτροπή προς κύρωση στο Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ. 

 

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται :  

Ο Διευθυντής του σχολείου       Τα  μέλη του συλλόγου  

 

 

 

 

 

  

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 
Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου.  

 

 
 


