
 

 

 

         
 

 
 

 
 
 

 

Θϋμα: Εκλογϋσ για την ανϊδειξη αιρετών μελών των Τπηρεςιακών υμβουλύων 

(Π.Τ..Π.Ε. – Α.Π.Τ..Π.Ε. – Κ.Τ..Π.Ε.) 

ϊββατο 5 Νοεμβρύου 2022 

 

υνϊδελφοι 

 

 Σύμφωνα με την Φ.350/99/124100/Ε3-10/10/2022 οι εκλογϋσ για την ανϊδειξη αιρετών 

εκπροςώπων των εκπαιδευτικών, ςτα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια (Π.Τ..Π.Ε. – Α.Π.Τ..Π.Ε. – 

Κ.Τ..Π.Ε.) πρόκειται να διεξαχθούν το Σϊββατο 5 Νοεμβρύου 2022, ηλεκτρονικϊ με βϊςη 

την Φ.350/96/119742/Ε3/30-9-2022 Κοινό Υπουργικό Απόφαςη. 

 Ωσ καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ υποψηφιοτότων από τισ ςυνδικαλιςτικϋσ 

οργανώςεισ ορύζεται η 14η Οκτωβρύου 2022.  

Τονύζουμε ότι οι προθεςμύεσ που θϋτει η εγκύκλιοσ του Υπουργεύου Παιδεύασ εύναι 

αςφυκτικϋσ, επομϋνωσ χρειϊζεται αυξημϋνη προςοχό ςτην τόρηςη των αναφερόμενων 

καταληκτικών ημερομηνιών.  

 Σύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 1 τησ Φ.350/96/119742/Ε3/30-9-2022 Κοινόσ Υπουργικόσ 

Απόφαςησ «οι διαδικαςύεσ υποβολόσ και ανακόρυξησ υποψηφιοτότων 

πραγματοποιούνται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 21 και 36 του 

Π.Δ. 1/2003».  Στο ϊρθρο 21  του Π.Δ. 1/2003 0ρύζεται ότι η υποβολό των πινϊκων γύνεται με 

τη φροντύδα και την ευθύνη των οικεύων ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των 

εκπαιδευτικών. 

 Ύςτερα από τα παραπϊνω ςασ ενημερώνουμε για τα εξόσ: 

1. Οι υποψηφιότητεσ για τα Α.Π.Τ..Π.Ε. και το  Κ.Τ..Π.Ε. πρϋπει να υποβληθούν ςτη Δ.Ο.Ε. 

ηλεκτρονικϊ μϋχρι την Σετϊρτη 12 Οκτωβρύου 2022, ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ώρα 15:00, προκειμϋνου 

να διαβιβαςτούν ςτισ 14/10/2022 ςτουσ περιφερειακούσ Δ/ντϋσ και ςτον Γ. Γραμματϋα του 

Τπουργεύου Παιδεύασ (θα ςταλούν ηλεκτρονικϊ και οι αιτόςεισ υπογεγραμμϋνεσ και η 

ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη).  
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2. Οι υποψηφιότητεσ για τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. πρϋπει να υποβληθούν ςτουσ τοπικούσ ςυλλόγουσ, 

μϋχρι την Πϋμπτη 13 Οκτωβρύου 2022, προκειμϋνου αυτού να τισ διαβιβϊςουν ςτουσ Δ/ντϋσ 

Εκπαύδευςησ, το αργότερο μϋχρι 14/10/2022 (αν υπϊρχουν πολλού Σύλλογοι ςτο Νομό, τη 

διαδικαςύα  διεκπεραιώνει ο  μεγαλύτεροσ Σύλλογοσ τησ περιοχόσ). 

 

3. Σασ ςτϋλνουμε υπόδειγμα αύτηςησ υποψηφιότητασ, η οπούα περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα 

που πρϋπει οπωςδόποτε να ςυμπληρωθούν. 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.  

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι αιτόςεισ για Α.Π.Τ..Π.Ε. – Κ.Τ..Π.Ε. κατατύθενται ςτη Δ.Ο.Ε. από τον 

εκπρόςωπο τησ παρϊταξησ ςε ηλεκτρονικό κατϊςταςη για το Κ.Τ..Π.Ε. και ξεχωριςτϊ ανϊ 

Α.Π.Τ..Π.Ε. Οι ανεξϊρτητοι υποψόφιοι για Α.Π.Τ..Π.Ε.  – Κ.Τ..Π.Ε. πρϋπει να καταθϋςουν 

ηλεκτρονικϊ την αύτηςό τουσ ςτη Δ.Ο.Ε.  μϋχρι 12/10/2022, ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ώρα 15:00. 

ε περύπτωςη που υπϊρχει λογότυπο ςτην παρϊταξη θα πρϋπει να κατατεθεύ και αυτό ςε 

ηλεκτρονικό μορφό για το Κ.Τ..Π.Ε. και ξεχωριςτϊ ανϊ Α.Π.Τ..Π.Ε. 



Εκλογϋσ Ανϊδειξησ Αιρετών Εκπροςώπων Τπηρεςιακών υμβουλύων 2022 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Επώνσμο: ______________________________________________________________________________ 

Όνομα: ___________________________________________________________________________________ 

ηοσ (Όνομα Παηρός ζηη γενική): _________________________________________________ 

Αριθμός Μηηρώοσ Εκπαιδεσηικού: ___________________ 

Διεύθσνζη Π.Ε (οργανικής θέζης) ________________________________________________________ 

Τηλέθωνο Επικοινωνίας (Κινηηό): ________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 

Τποβϊλλω αύτηςη υποψηφιότητασ (*) για το: 

 Π.Τ..Π.Ε.: __________________________________________________ 

 Α.Π.Τ..Π.Ε.: __________________________________________________ 

 Κ.Τ..Π.Ε. 

Με τον ςυνδυαςμό (**)  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

____ / ____ / 2022 

Ο/Η ΑΙΣ________ 

(Τπογραφό και ονοματεπώνυμο)  

 

 

 

Οδηγίες:  

1. Η αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη κε πεδά γξάκκαηα γηα λα πξνθύπηεη ν νξζόο 

ηνληζκόο. 

2. (*) Επηιέγεηαη ην θνπηάθη θαη ζπκπιεξώλεηαη ην όλνκα ηνπ Σπκβνπιίνπ: π.ρ.  

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κηιθίο,  Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κξήηεο 

3. (**) Σπκπιεξώλεηαη ην όλνκα ηνπ Σπλδπαζκνύ  

4. Χξεηάδνληαη μερωξηζηέο αηηήζεηο γηα θάζε ππεξεζηαθό ζπκβνύιην  



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:  
 

Α/Α 

Επίζεην, Όλνκα θαη Παηξώλπκν (κε 

πεδά γηα λα πξνθύπηεη ν ηνληζκόο) 

Αξηζκόο 

Μεηξώνπ 

Δηεύζπλζε Π.Ε. (Οξγαληθήο 

ζέζεο) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


