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Εκλογική διαδικασία: Οδηγίες επί της… ψηφοδόχου 
 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Με αφορμή ερωτήματα της τελευταίας στιγμής θέτουμε υπόψη όλων των συναδέλφων τα 
παρακάτω: 

 

1. Πότε ψηφίζουμε 
 

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων διεξάγεται την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 
από τις 9.00 έως και τις 17.00. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί - με απόφαση της Εφορευτικής 
Επιτροπής - μέχρι και τις 20.00, αν υπάρχουν εκλογείς που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Για τη διευκόλυνση 
των εκλογέων, στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, χορηγείται άδεια μιας ημέρας.  
 

2. Ποιοι ψηφίζουν; 
 

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι Μόνιμοι και οι Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (δεν απαιτείται η καταβολή 
συνδρομής, καθότι οι εκλογές είναι για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και όχι για τους Συλλόγους).  
 

3. Πού ψηφίζουμε; 
 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ψηφίζουν στις Εφορευτικές Επιτροπές 
των περιοχών όπου υπηρετούν. 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση σε σχολεία της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης ψηφίζουν στην αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή. 

Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός σχολικών μονάδων (Κ.Υ., Πανεπιστήμια, ΙΕΠ, 
κλπ.), οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό, καθώς και οι απουσιάζοντες με άδεια κάθε 
μορφής ψηφίζουν στην περιοχή της οργανικής τους θέσης. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επισυνάπτεται ο εκλογικός κατάλογος της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά. Οι εκπαιδευτικοί της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν 
συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

4. Πώς ψηφίζουμε; 
 

Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει σε κάθε ψηφοδέλτιο (για ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ) μέχρι 2 σταυρούς για 
υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το 
οποίο υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού. 
 

• Με τα ψηφοδέλτια πράσινου χρώματος ψηφίζουμε για το ΚΥΣΠΕ (εντός πράσινου φακέλου). 
• Με τα ψηφοδέλτια γαλάζιου χρώματος ψηφίζουμε για το ΑΠΥΣΠΕ (εντός γαλάζιου φακέλου). 
• Με τα ψηφοδέλτια λευκού χρώματος ψηφίζουμε για ΠΥΣΠΕ (εντός λευκού φακέλου). 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
• Δεν προβλέπεται λευκή ψήφος. 
• Ψηφίζουμε με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 
5. Τι ψηφίζουμε; 

 
Σε αυτό το ερώτημα δεν θα απαντήσουμε… Δική σας η επιλογή, δική σας και η ευθύνη! 

 
Νοέμβριος 2016 


