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ΘΕΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ Σ.Μ.  

ΣΧ.  : αρ.19 παρ.4 του ν. 4327/2015 
 

1. Την Δευτέρα 12   Οκτωβρίου 2015 θα παραλάβετε ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Δ Ε  

Αιτωλ/νίας τους πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα και Ε.Κ. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

λάθους ή ανάγκη διευκρίνησης επικοινωνήστε άμεσα με τη Διεύθυνση. (υπεύθυνος 

Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος τηλ. 26310 50046). Οι εκλογικοί κατάλογοι θα αναρτηθούν 

επίσης στην ιστοσελίδα της   Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας.  

2. Την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2015  συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την εκλογή 

τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. Ο τρόπος εκλογής ανήκει στην αρμοδιότητα του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει υποψήφιος 

Διευθυντής ή συγγενής έως δευτέρου βαθμού υποψήφιου Διευθυντή. Συντάσσεται 

πρακτικό εκλογής εφορευτικής επιτροπής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ) 

3. Από 08-12 Οκτωβρίου 2015  μπορούν οι υποψήφιοι διευθυντές, εάν το επιθυμούν να 

επισκεφτούν τους συλλόγους των Διδασκόντων για να αυτοπαρουσιαστούν. 

4. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, να ενημερώσει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής 

Εκλογών, που εδρεύει στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για τον τρόπο επικοινωνίας και 

επίλυσης τυχόν προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν. 

Η τριμελής Κεντρική Επιτροπή Εκλογών αποτελείται από τους :                      

Κληρονόμο Θεόδωρο, Πρόεδρο – Αναπλ. Προϊστ.  ΤΔΘ Αιτ/νίας   τηλ.  26310  50041 

Λάππα Κων/νο  , Μέλος -  Εκπ/κός ΠΕ02        τηλ.  26310  50043 

Γιαννακόπουλο Χαράλαμπο,  Μέλος – Εκπ/κός ΠΕ19   τηλ.  26310  50046  

 με Γραμματέα τη  Τσίκα Μάρθα , Διοικητικό Υπάλληλο ΔΔΕ Αιτ/νίας τηλ.   26310 50059 

5. Το έργο της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

6. Τη Τετάρτη 14/10/2015  διεξάγεται η μυστική ψηφοφορία. Συγκαλείται η ειδική 

συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, από την οποία απουσιάζουν οι υποψήφιοι 



Διευθυντές και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Μετά τη διαπίστωση της 

αυξημένης πλειοψηφίας 65%,αναγράφεται πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων  

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 )  προχωρά η διαδικασία της εκλογής όπως αναλυτικά περιγράφεται στις 

συνημμένες οδηγίες για τις εφορευτικές επιτροπές. 

7. Μετά το τέλος της καταμέτρησης των ψήφων και του αποτελέσματος της μυστικής 

ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό (υπόδειγμα), στο οποίο καταγράφεται ολόκληρη η 

πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε και τις αποφάσεις που έλαβε, πλήρως 

αιτιολογημένες. 

8. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποστέλλονται άμεσα την ίδια ημέρα (Τετάρτη 14/10) 

ηλεκτρονικά στη Κεντρική Επιτροπή Εκλογών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΔΔΕ Αιτωλ/νίας – 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ) και το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβληθεί την επομένη 

ημέρα. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ). 

 

  

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 
Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου.  

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 

Έργο των εφορευτικών επιτροπών για την διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας του Συλλόγου 

Διδασκόντων για την επιλογή  Διευθυντών Σ.Μ. και Ε.Κ.  είναι :  

- Ελέγχουν τους εκλογικούς καταλόγους που αποστέλλονται από την Δ/νση Δ.Ε. και 

ενημερώνουν εγκαίρως για αναμόρφωσή τους αν εντοπίσουν κάποιο λάθος.  

- Εκτυπώνουν σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 τα ψηφοδέλτια που αναγράφουν αλφαβητικά το 

ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων.  

- Η Εφορευτική Επιτροπή  φροντίζει για την προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος και 

λευκών ψηφοδελτίων.  

- Πριν την έναρξη της διαδικασίας , αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εκλογέων με τον αριθμό 

των παρόντων στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, για να διαπιστώσει εάν 

υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων 

ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκλογής.  

- Στο πρακτικό περιλαμβάνει την κατάσταση υποψηφίων, που δεν έλαβαν το απαιτούμενο 

ποσοστό του 20%  και αποκλείονται.  

- Η συγκέντρωση του ποσοστού 20% πρέπει να είναι ακέραιη – δλδ. Ποσοστό πχ 19.9% 

ΔΕΝ στρογγυλοποιείται!!  

- Εάν υποψήφιος αποσύρει την υποψηφιότητά του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας , 

οφείλει να υποβάλει γραπτή δήλωση στην εφορευτική επιτροπή ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) 

- Στην περίπτωση αυτή τυπώνει καινούρια ψηφοδέλτια χωρίς το όνομα του αποσυρθέντος.  

- Εάν ο αποσυρθείς είναι μέλος του συλλόγου, προστίθεται το όνομά του καθώς και 

οιουδήποτε συγγενούς του ως Β’ βαθμού που συμμετέχει στο Σύλλογο Διδασκόντων στον 

κατάλογο εκλογέων, καταγράφοντας το γεγονός κα στο πρακτικό που θα συνταχθεί στο 

τέλος της ψηφοφορίας και συνεχίζει κανονικά την  ψηφοφορία.  

- Δίνει σε κάθε ψηφοφόρο το λευκό ψηφοδέλτιο και  το ψηφοδέλτιο που αναγράφει τα 

ονόματα των υποψηφίων. Ενημερώνει τους ψηφοφόρους ότι πρεπει να σημειώσουν ΕΝΑΝ 

σταυρό προτίμησης.  

- Πριν ο φάκελος ριχτεί στην ψηφοδόχο πρέπει να σφραγιστεί. ( με την στρογγυλή σφραγίδα 

της Σχολικής Μονάδας)  

- Ελέγχονται τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν και διαγράφονται τα ονόματα των 

ψηφισάντων.  

- Σε ξεχωριστή κατάσταση σημειώνονται τα ονόματα των ψηφισάντων όπου και 

υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους.  

- Σε περίπτωση που υποψήφιος αποσύρει την υποψηφιότητά του πριν την έναρξη της 

εκλογικής διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή οφείλει να εκτυπώσει εκ νέου ψηφοδέλτια.  

- Απόσυρση υποψηφιότητας δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.  

- Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει και κάνει την διαλογή 

των ψήφων ως εξής:  

1. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους , τους αριθμεί και τους 

μονογράφει  

2. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του 

υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης 



3. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που 

περιέχονται σ αυτόν, και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου αν συντρέχει νόμιμος 

λογος. Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία τα οποία παραβιάζουν τη 

μυστικότητα της ψηφοφορίας ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα 

ψηφοδέλτια. Επίσης, λαθεμένη σημείωση, παρουσία περισσότερων του ενός 

σταυρού ή απουσία σταυρού ακυρώνει το ψηφοδέλτιο ( ακόμη και στην περίπτωση  

μοναδικής υποψηφιότητας).  

4. Τε λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται ως έγκυρα.  

5. Κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που 

έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμά της στο πρακτικό που 

συντάσσει για την διενέργεια της εκλογής.  

- Τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά ( σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4 ) . Με την φροντίδα του 

προέδρου της εφορευτικής επιτροπής τα αποτελέσματα της εκλογής  αποστέλλονται  

ηλεκτρονικά και αυθημερόν μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας στη διεύθυνση Δ.Ε 

Αιτ/νίας  ( ypekthem@dide.ait.sch.gr)  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 )  Επικυρωμένο αντίγραφο του 

πρακτικού αυτού θα αποστέλλεται και ταχυδρομικά την επόμενη μέρα  

 

 


