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Κοζάνη, 05-06-2015 
Αρ. Πρωτ: 2601

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΑΙ ΔΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ 

Δ/ΝΣΕΩΝ)

ΘΕΜΑ; «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Πίνακες εκλογέων».

ΣΧΕΤ.: 1)- Ν. 4327/201S (ΦΕΚ Α 50/14-5-2015) άρβρ. 10 παρ. 4 περίπτωση α
2)- Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ; 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
3)- Φ.361.22/31/81732/Ε3/21 -5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα ττου τέθηκαν στην 
Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε άτι:

1)- Σύμφωνα με την διάταξη 19 παρ. 4 περίπτωση α του Ν. 4327/2015 {ΦΕΚ Α 50/14- 
5-2015) «... 4. Συμβολή στο εκπαιδευτικά έργο - Προσωπικότητα -  γενική συγκρότηση: 12 
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και 
Ε.Κ.: Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της 
σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Στη 
μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθμού εξ
αίματος...........  Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει, επίσης, υπόψη:
.............................. Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, στταιτείται αυξημένη
συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Στην ψηφοφορία 
συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε 
περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις 
περισσότερες^ ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που 
επικαιροποιούν και αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα με τις αποφάσεις των διαθέσεων των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων».

2)- Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. Φ.361·22/27/8002δ/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 
6Ι5Β4Β5ΦΘ3-ΨΕ2 ) έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ « ... Με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο 
Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αν εκπαιδευτικός 
διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις 
περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που 
επικαιροποιούν και αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα με τις αποφάσεις των διαθέσεων των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής. Οι εκπαιδευτικοί -  εκλογείς που
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συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία ισόποσες ώρες 
εντάσσονται στους καταλόγους των σχολικών μονάδων τοποθέτησης τους.

Οι εν λόγω πίνακες αποστέλλονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.
2. Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 { ΑΔΑ; 

60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 ) έγγραφο to u  ΥΠΟΠΑΙΘ « ... Οι πίνακες εκλογέων αποτελούνται αττό 
όλους τους εκπαιδευτικούς { μόνιμους και αναπληρωτές ) που κατά την ημέρα της 
διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες στην εν λόγω 
σχολική μονάδα, με εξαίρεση την περίπτωση που εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες 
σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα εκλογέων της σχολικής 
μονάδας όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4° εδάφιο 6 του άρθρου 19 to u  
V.4327/2015.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στους ως άνω πίνακες των εκλογέων, 
συμπεριλαμβάνανται όλοι οι εκπαιδευτικοί που κατά την ημέρα της διεξαγωγής της μυστικής 
ψηφοφορίας καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες στην σχολική μονάδα ή Ε.Κ. με τις εξαιρέσεις 
που αναφέρονται ανωτέρω αποτελούν τον πίνακα εκλογέων.


