
  

 
 
ΘΕΜΑ: «Ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών 

εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.- Καθορισμός χώρου εγκατάστασης της 
εφορευτικής επιτροπής- Δίνονται Οδηγίες». 

 
Κατόπιν της αριθμ. 120114/Ν4/30-9-2022 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογών για την 

ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο 

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και στα δεκατρία (13) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού 

(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σας 

γνωρίζουμε ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών των μονίμων υπαλλήλων των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Δυτικής Ελλάδας, θα γίνει με ηλεκτρονική 

ψηφοφορία την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.  

 

Χώρος εγκατάστασης της εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 

μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Διοικητικού Προσωπικού 

(Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) Δυτικής Ελλάδας, ορίστηκε με την αριθμ. Φ.31.1/10580/16-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΔΟ46ΜΤΛΗ-

ΕΘ0) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

η Αίθουσα Συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου που στεγάζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, επί της οδού Ακτή Δυμαίων 25Α, στην Πάτρα.  

 

Το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας, περιγράφεται στην υπό στοιχεία 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-04-2021 (ΑΔΑ:9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα 

 
 

                  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

            

            Πάτρα 05-12-2022 
             Αρ. Πρωτ. Φ.31.1/11270 

 
 

 
Ταχ. Διεύθυνση : 

 
Ακτή Δυμαίων 25Α 

 

Ταχ. Κώδικας    : 262 22  ΠΑΤΡΑ                
Πληροφορίες : Κ. Τόλια  

Τηλέφωνο : 2610 362417  

Email  : pdede@sch.gr  

 
ΠΡΟΣ: 
 
- Τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας  
   Εκπ/σης Αιτ/νίας, Αχαΐας και 

Ηλείας 
-  Σχολικές μονάδες μέσω των   
    οικείων Δ/νσεων 
-  1Ο & 2ο ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας 

mailto:pdede@sch.gr


Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων 

δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας».  

Επίσης, θέτουμε υπόψη σας την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/ΟΙΚ.10294/24-06-2022 (ΑΔΑ: 

ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα 

υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024» και την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1323/17909, 17990/25-11-2022 

(ΑΔΑ: 6ΓΟΑ46ΜΤΛ6-ΑΦΙ) διευκρινιστική εγκύκλιο του ίδιου ως Υπουργείου. 

Επισημαίνουμε ότι: 

1. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 

2. Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή θα 

αποστείλει μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς στην 

δηλωθείσα από αυτούς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ένα εξατομικευμένο 

ηλεκτρονικό μήνυμα, ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

3. Δύο (2) ημέρες προ της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή θα 

αποστείλει μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς στην 

δηλωθείσα από αυτούς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  δεύτερο 

εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή 

διεύθυνση (URL), μέσω της οποίας ο κάθε εκλογέας θα μπορεί να ασκεί το εκλογικό του 

δικαίωμα. 

4. Κάθε εκλογέας θα μπορεί να απευθύνεται στην οικεία εφορευτική επιτροπή σε περίπτωση που 

δεν έλαβε κάποιο από τα πιο πάνω μηνύματα ή αν κάποιο από αυτά είναι ελλιπές ή εσφαλμένο. 

5. Τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων στο 

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) Δυτικής Ελλάδας 

είναι : ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΡΩΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΔΕ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). 

6. Στις 20/12/2022  ο κάθε εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα 

«ΖΕΥΣ», θα λάβει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μία ψηφιακή Απόδειξη 

Καταχώρισης Ψήφου, η οποία αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής 

του στην ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο/η ψηφοφόρος καταχωρίσει την ψήφο του 

περισσότερες από μία φορές λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ψήφος και ισχύει η αντίστοιχη 

ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου, χωρίς βλάβη του απορρήτου της ψήφου. 

7. Σταυροί προτίμησης: μέχρι δύο (2) από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο του 

συνδυασμού της αρεσκείας του υποψήφιους.  

8. Για τους μεμονωμένους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. 



9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ Β΄ 648) Υ.Α. δεν 

προβλέπεται η διανομή στους εκλογείς λευκών ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που, παρά τις 

οδηγίες του ΥΠΕΣ προς την αρμόδια για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εταιρεία 

με την επωνυμία Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην παρέχεται 

η δυνατότητα στους εκλογείς καταχώρισης λευκής ψήφου, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον κατά 

την καταμέτρηση των ψήφων διαπιστωθούν λευκά ψηφοδέλτια, αυτά θα καταγραφούν και θα 

καταχωριστούν από την οικεία εφορευτική επιτροπή χωριστά από τα έγκυρα και τα άκυρα 

ψηφοδέλτια και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την προσμέτρηση στο εκλογικό μέτρο. 

10. Οι εκλογές διαρκούν από τις 08:00 έως τις 19:00. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι: 

Για την πιο πάνω εκλογική διαδικασία, από το μόνιμο προσωπικό υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, 

οι κάτωθι συνδυασμοί: 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΙΘ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1 Ασημακόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου 

2 Θεοδωροπούλου Μαρία του Ανδρέα 

3 Μακρυδημήτρης Αντώνιος του Γεωργίου 

4 Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοφίλου 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

1 Γαβριηλίδης Ιωάννης του Γεωργίου 

2 Ζέρβα Αικατερίνη του Θεοδώρου 

3 Κεφάλα Αικατερίνη του Θεοδώρου 

4 Νικοπούλου Ευθυμία του Ταξιάρχη 

5 Χαλκιοπούλου Αγγελική του Παύλου 

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  

1 Κληρονόμος Θεόδωρος του Χρήστου 

 
         Από το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), δεν 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για υποβολή υποψηφιοτήτων κι ως εκ τούτου γίνεται γνωστό,  ότι δεν 

δύνανται να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο 

ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Ελλάδας.  

Ωστόσο, συμμετέχουν κανονικά στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για ανάδειξη των αιρετών 

εκπροσώπων τους στο ΚΥΣΔΙΠ του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το αριθμ. 122943/Ν4/30-09-2021 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με θέμα  «Ηλεκτρονική 

διεξαγωγή εκλογών για τα αιρετά μέλη του ΚΥΣΔΙΠ». 



Όσον αφορά στην αντιπροσώπευση του προσωπικού ΙΔΑΧ στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π  Δυτ. Ελλάδας, αυτή είναι 

δυνατή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 3 του Π.Δ. 182/2004 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/26-08-2004) 

περί «Αναπροσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 

Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού 

(ΠΥΣΔΙΠ) και του τρόπου λειτουργίας αυτών».  

Παρακαλούμε, να ενημερώσετε ενυπογράφως όλους τους υπαλλήλους εκλογείς, για όσα 

αναφέρονται στην παρούσα και για όσα άλλα κρίνετε σκόπιμο από εκείνα που αναφέρονται στην 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/02-03-2021 (ΦΕΚ Β΄/944/10-3-2021) Υ.Α. και την αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-04-2021 (ΑΔΑ:9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σχετικά με τον τρόπο και την διαδικασία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

 

   Ο   Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
   Δυτικής Ελλάδας 

   

 

 

 

    Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 
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