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----- 
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Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτερ.: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

 
Mαρούσι, 18/09/2020 
Αρ. πρωτ.:  124680/Ε4 
 
 

ΠΡΟΣ: όπως ο πίνακας αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.,  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των 

υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, 

αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) και του άρθρου 28 παρ. 2β & 3 του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωστοποιούμε τα εξής: 

 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. θα διεξαχθούν την 

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020. 

 

2. α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 

του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της χώρας, 

καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στον πίνακα των εκλογέων. 

β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

(Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2011) 

γ. Στην εφορευτική επιτροπή κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) ψηφίζουν  τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε 

ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ και σε σχολικές μονάδες γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

δ. Τα τακτικά μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που υπηρετούν με απόσπαση εκτός σχολικών μονάδων ή σε 

υπηρεσίες των ΠΔΕ ψηφίζουν στις εφορευτικές επιτροπές των  ΠΔΕ των περιοχών που υπηρετούν. 
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3. Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να 

υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/9/2020:  

α. Στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την εκλογή αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και  

β. Στη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή αιρετών μελών του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 

Η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι τις  09/10/2020. 

 

4. Μέχρι τις 23-10-2020 θα συγκροτηθεί από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, 

Τριμελής εφορευτική επιτροπή στην έδρα κάθε ΠΔΕ, η οποία θα διεξάγει τις εκλογές, θα συγκεντρώσει και 

θα μεταβιβάσει τα αποτελέσματα των εκλογών στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού ΕΕΠ & ΕΒΠ. 

 

5. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, 

χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλα τα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που θα ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωμα. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές. 

 

6. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.,  

προκειμένου να διευκολυνθούν, μπορούν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους ως εξής: 

α. Οι υποψήφιοι για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πέντε (5) ημέρες. 

β. Οι υποψήφιοι για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. τρεις (3) ημέρες. 

 

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του 

Π.Δ.1/2003, ιδιαίτερα όσον αφορά στις προϋποθέσεις και διαδικασίες διεξαγωγής των εκλογών για την 

ανάδειξη των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, 

διαλογή των ψηφοδελτίων - αρίθμηση και μονογραφή ψηφοδελτίων - μονογραφή δίπλα από το όνομα 

του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρό προτίμησης, τήρηση πρακτικών εκλογής, 

καταμέτρηση ψήφων, καταγραφή αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και άμεση μεταβίβασή τους στους 

αρμόδιους φορείς), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Εφιστούμε 

την προσοχή σας για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ώστε οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν 

ομαλά και απρόσκοπτα. 

 

Ιδιαίτερα ζητούμε την προσοχή σας για τις έγκαιρες και σωστές ενέργειές σας προς αντιμετώπιση των 

παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003: 

1. Υποβολή των υποψηφιοτήτων με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων μέχρι 25/9/2020 και ανακήρυξη των υποψηφίων (άρθρο 36) μέχρι 09/10/2020. 

2. Συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 37) μέχρι 23/10/2020. 

3. Σύνταξη των πινάκων εκλογέων από τις Π.Δ.Ε. (άρθρο 38) και αποστολή αυτών στις οικείες 

εφορευτικές επιτροπές μέχρι 27/10/2020. (Εφιστάται η προσοχή κατά την σύνταξη των πινάκων εκλογέων 

να μνημονεύεται η Σχολική Μονάδα ή το ΚΕΣΥ υπηρέτησης και η σχέση εργασίας του 

(μόνιμος/αναπληρωτής). 

4. Εκτύπωση των ψηφοδελτίων και των σχετικών φακέλων σε επαρκή αριθμό και αποστολή αυτών στις 

εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 39) μέχρι 26/10/2020. Σημειώνουμε ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν 

προβλέπονται λευκά ψηφοδέλτια. 

5. Άσκηση εποπτείας για την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την 

τήρηση των πρακτικών εκλογής, την καταμέτρηση των ψήφων, την καταγραφή των αποτελεσμάτων της 

ψηφοφορίας και την άμεση μεταβίβαση αυτών στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ (άρθρα 40, 41 & 42). 

Υπενθυμίζουμε ότι η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η πρωινή μέχρι την 5η 

μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί μέχρι της 8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, 

εφόσον υπάρχουν εκλογείς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν 
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6. Οι εκλογείς οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν με αλληλογραφία να εξασφαλίσουν άμεσα τα 

ψηφοδέλτια από τις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., προκειμένου να ασκήσουν έγκαιρα το δικαίωμα του 

εκλέγειν (άρθρο 40).  

7. Συγκέντρωση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, οι οποίες υποβάλλονται από 

υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή της εκλογής, εξέταση αυτών και σύνταξη 

σχετικής πράξης για την αποδοχή ή απόρριψή τους μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής τους (άρθρο 43). 

8. Άμεση αποστολή των πράξεων των εφορευτικών επιτροπών και των αποφάσεων, με τις οποίες 

έχουν εκδικασθεί οι ενστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση των 

αποτελεσμάτων των εκλογών (άρθρο 44). 
 
 
 

 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 
 
 
Εσωτερική διανομή : 
-Γραφείο Υπουργού 
-Γραφείο Υφυπουργού  
-Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής 
-Γεν. Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου ΠΕ & ΔΕ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης 
2. Δ/ντές Α/θμιας & Β/θμιας  Εκπ/σης 
3. Προϊσταμένους Κ.Ε.Σ.Υ. (μέσω των ΠΔΕ) 
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) 
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