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ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση εφορευτικής επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας για τη διεξαγωγή με 

ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των 
εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια» 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (Α΄1) «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» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 

«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν. 4738/2020 (Α΄, 207) «Εξουσιοδοτική διάταξη για τη 

ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών κατ’ εφαρμογή του 

π.δ. 1/2003» 

5. Την αριθμ. Φ.353/1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β’/2002) απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
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6. Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών 

Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

7.  Την αριθμ. Φ.350/51/139940/Ε3/14-10-2020 (Β΄, 4537) Κ.Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).», που 

εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (Α΄, 186) 

8. Την αριθμ. πρωτ. Φ.350/33/124050/Ε3/18-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛ3) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνδυασμό με το αριθμ. 128435/ΓΔ5/24-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΒ546ΜΤΛΗ-8Σ5) 

έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ……», 

κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της με αριθμ. 

Φ.350/51/139940/Ε3/14-10-2020 (Β΄, 4537) Κ.Υ.Α. 

9. Την αριθμ. πρωτ. Φ.350/141806/Ε3/16-10-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εκλογές 

αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)» 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της αριθμ. Φ.350/54/147139/Ε3/29-10-2020 (Β΄, 4758) Υ.Α. 

με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή εκλογικής 

διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα 

υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)», η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 

Φ.350/55/147315/Ε3/29-10-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

11. Το γεγονός ότι δεν ορίστηκαν εκπρόσωποι από την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση 

12. Το υπ’ αριθμ. 11782/20-10-2020 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό) και 12205/30-10-2020 

έγγραφα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Συγκροτούμε στην έδρα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας  Εφορευτική Επιτροπή, έργο 

της οποίας θα είναι η διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών 

εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

ΑΔΑ: ΨΙΖΔ46ΜΤΛΗ-Ο0Η



Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 7–11–2020, ημέρα Σάββατο, από την 9η πρωινή μέχρι την 

5η μεσημβρινή ώρα (εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή 

της την διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του Π.Δ. 

1/2003), ως ακολούθως: 

1.  Πουλής Σπυρίδων, εκπ/κός κλ. ΠΕ86 (Πληροφορικής) που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δ.Ε. 

Ηλείας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Τζάννε Ευαγγελία, εκπ/κό κλ. ΠΕ86 

(Πληροφορικής) που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας. 

2.  Αντωνόπουλος Χαράλαμπος, εκπ/κός κλ. ΠΕ86 (Πληροφορικής) που υπηρετεί στην 

Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας, ως Διαχειριστής της Ψηφοφορίας, με αναπληρωτή του τον 

Μπαλαδάκη Βασίλειο, εκπ/κό κλ. ΠΕ86 (Πληροφορικής) που υπηρετεί στην Διεύθυνση 

Δ.Ε. Ηλείας. 

3.  Γιαμπαστής Αναστάσιος, διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας, ως μέλος, 

με αναπληρώτριά του την Κομμάτα Βασιλική, διοικητική υπάλληλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. 

Ηλείας. 

Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας ορίζεται η Μπούλιαρη 

Αθανασία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας, με 

αναπληρώτριά της την Πολυχρονοπούλου Αγγελική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής) της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας. 

 
   Ο   Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

   Δυτικής Ελλάδας 

   

 

 

 

    Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 

 
 
 
 
Αποδέκτες: 
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας 
 
Κοινοποίηση: 
Υ.ΠΑΙ.Θ./Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξηw 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. 
Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.  
(στο email: stelexi@minedu.gov.gr) 
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